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 MUNICÍPIO DE MORA

Declaração de rectificação n.º 2497/2010
Engenheiro Luís Simão Duarte de Matos, presidente da Câmara Mu-

nicipal de Mora, tendo em conta que, devido a lapso dos nossos serviços, 
no aviso n.º 9885/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 97, de 19 de Maio de 2010, consta, no capítulo II, n.º 2.1.2: 

  
 quando deveria constar: 

  
 pelo que consideramos, através deste aviso, rectificado o anteriormente 
referido.

17 de Novembro de 2010. — O Presidente da Câmara, Luís Simão 
Duarte de Matos.

203983981 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 25044/2010

Discussão pública de loteamento
José Alberto Candeias Guerreiro, presidente da Câmara Municipal 

do concelho de Odemira:
Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 artigo 77.º, 

do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com nova redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 310/03 de 10 de Dezembro, conjugado com 
o n.º 1 artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12 na sua actual 
redacção, o seguinte:

Em execução do despacho proferido em nove de Novembro de dois 
mil e dez, encontra -se aberto pelo prazo de 10 (dez) úteis, contados 
a partir do oitavo dia após a publicação no Diário da República o 
período de discussão pública referente à alteração ao licenciamento 
do loteamento de um terreno sito em Quinta da Charneca do De-
serto, da freguesia de Boavista dos Pinheiros, Concelho de Odemira, 
respeitante à totalidade dos lotes constantes do alvará n.º 9/2006, 
cuja alteração consiste no aproveitamento de sótãos desde que não 
habitáveis e se destinem somente a arrumos ou zonas técnicas que 
foi requerida por Carla Isabel Parreira Gonçalves dos Santos, Volo-
dymyr Drabovskyy.

O referido processo de loteamento encontra -se patente ao público na 
Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630 em Odemira, 
de segunda a sexta -feira das 9.00 h, às 16.00 h.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observa-
ções, sugestões ou pedidos de esclarecimento mediante requerimento 
dirigido ao Vice -Presidente da Câmara Municipal de Odemira, expondo 
fundamentadamente as suas razões de defesa contra as providências 
que prejudiquem os seus interesses legítimos em particular o de pro-
priedade.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou 
pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabe-
lecido.

Para constar e devidos efeitos se publicou este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

Secção Técnico Administrativa da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística da Câmara Municipal do Concelho de Odemira, 12 de 
Novembro de dois mil e dez. — O Presidente da Câmara, José Alberto 
Candeias Guerreiro.

303941893 

 MUNICÍPIO DE PENEDONO

Aviso n.º 25045/2010
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de Janeiro, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativa 
ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 

1 posto de trabalho na categoria de assistente operacional, do mapa de 
pessoal do Município de Penedono, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 117, de 18 de Junho de 2010. 

Ordenação Nome do candidato Classificação
final

1.º Sandrina Maria Seixas Lopes. . . . . . . . . . . . . 14,20

 A lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho do 
Senhor Presidente da Câmara de 08 de Novembro de 2010, foi notificada 
aos candidatos através de ofício registado, encontrando -se afixada em 
local visível e público das instalações do Edifício dos Paços do Concelho 
e disponibilizada na página electrónica em www.cm -penedono.pt, tudo 
nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso Hierárquico, nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

Município de Penedono, 11 de Novembro de 2010. — O Presidente 
do Júri, Nelson António Teles Sêco.

303970178 

 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 25046/2010

Aposentação
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27/02, torna-se público que cessou, por motivo de aposentação, a 
relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, com os 
seguintes colaboradores:

Aníbal Dias Póvoa, carreira/categoria de assistente operacional, 
7.ª posição remuneratória, nível 7-1, desligado do serviço com efeitos 
a 1 de Novembro de 2010;

Manuel dos Santos, carreira/categoria de assistente operacional, 
8.ª posição remuneratória, nível 8-1, desligado do serviço a partir de 
1 de Dezembro de 2010;

Penela, 19 de Novembro de 2010. — O Presidente da Câmara, Paulo 
Jorge Simões Júlio.

303979315 

 Aviso n.º 25047/2010

Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de vários postos de trabalho — refª 
B (Assistente Técnico).

Nos termos do n.º.6. do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Jan., torna-se pública a Lista Unitária de ordenação final do procedimento 
concursal supramencionado, publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 83, de 29 de Abril, homologada por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara de 22 de Novembro de 2010.

1 — Nuno Filipe Gouveia de Carvalho de Moura Pereira — 16,73;
2 — Rui Manuel Sardinha Vieira — 13,50;
3 — Aníbal Manuel Ferreira Martins — 13,08.
Município de Penela, 22 de Novembro de 2010. — O Presidente da 

Câmara, Paulo Jorge Simões Júlio.
303979267 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 25048/2010

Discussão Pública

Aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 11/1998
Moinhos Novos — Nossa Senhora do Amparo — Póvoa de Lanhoso

A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos 
e para os efeitos dos disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 




