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n.º 467, freguesia de Refojos, 4860 — 355 Cabeceiras de Basto ou por 
correio eletrónico para geral -cmcbasto@mail.telepac.pt.

Quaisquer informações ou esclarecimentos da proposta de plano, 
designadamente o conteúdo da deliberação e respetivos fundamentos 
poderão ser obtidas na Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos 
desta Câmara Municipal, durante o referido horário de expediente.

A referida deliberação poderá ainda ser consultada no site da Camara 
Municipal (www.cabeceirasdebasto.pt).

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos de estilo.

27 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Joaquim Bar-
roso de Almeida Barreto, Eng.

205542306 

 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 457/2012
Para os devidos efeitos se torna público que Carmem Maria Oliveira 

Ferreira cessou as funções de Adjunta do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Presidente, com efeitos a partir do dia 5 de dezembro de 2011.

6 de dezembro de 2011. — O Presidente, Dr. Inácio Ribeiro.
305524924 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Declaração de retificação n.º 44/2012

Nomeação de pessoal dirigente — Procedimento concursal para 
provimento do cargo de direcção

 intermédia de 5.º grau — Sector de projecto
No aviso n.º 23844/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 237, de 13 de Dezembro de 2011, referente à nomeação de pes-
soal dirigente, no âmbito do procedimento concursal acima indicado, 
rectifica -se o 2.º parágrafo, pelo que, onde se lê «Que de acordo com 
o n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais da Câmara Municipal de Grândola, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 232, de 30 de Novembro de 2010, sob o Aviso 
n.º 24886/2010, os titulares dos cargos de direcção intermédia de 4.º 
grau são recrutados, por procedimento concursal, de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
licenciados dotados de competência técnica e aptidão para o exercício 
de funções de direcção, coordenação e controlo, que reúnam um ano 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;» deve 
ler -se «Que de acordo com o n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Grândola, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 30 de Novembro 
de 2010, sob o aviso n.º 24886/2010, os titulares dos cargos de direcção 
intermédia de 5.º grau são recrutados, por procedimento concursal, de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, dotados de aptidão e experiência profissional adequa-
das ao exercício das funções a exercer, ainda que não possuidores de 
licenciatura;».

14 de Dezembro de 2011. — O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração e Gestão de Recursos Humanos, com competência delegada, 
Aníbal Cordeiro.

305507128 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 458/2012

Conversão da ACRRU em ARU
Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público 

que, após parecer do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e 
por deliberação de Câmara Municipal de 13 de Dezembro de 2011 e 
deliberação, da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2011, foi 
aprovada a conversão da Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria (ACRRU), em 
Área de Reabilitação Urbana (ARU), bem como o respectivo programa 
estratégico de reabilitação urbana, nos termos do procedimento previsto 
no n.º 5 do artigo 14 do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, 

podendo ser consultados os elementos referidos no n.º 3 do artigo citado 
na Câmara Municipal de Leiria, na Divisão de Reabilitação Urbana 
do Departamento de Planeamento e Ordenamento durante as horas de 
expediente nos dias úteis.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros de 
igual teor que vão ser publicados na imprensa e no site do Município.

21 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Raul Castro. 

  
 205538857 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 459/2012
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sequência do procedimento 
concursal n.º 12/2011, para constituição de reservas de recrutamento 
na categoria de assistente técnico da carreira de assistente técnico, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 221, de 17 de novembro 
de 2011, se torna público que foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Hugo 
Emanuel Piçarra Silva e João Filipe Rodrigues Santos, na categoria de 
assistente técnico da carreira de assistente técnico, 1.ª posição, nível 5, 
com início em 29/12/2011.

29 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Sebastião 
Francisco Seruca Emídio.

305549662 

 Édito n.º 9/2012
Torna-se público que, Manuel Gonçalves Martins, viúvo, pretende 

habilitar-se como herdeiro da sua falecida esposa, Maria de Fátima Nobre 
Martins, ex-trabalhadora desta Autarquia com a categoria de Assistente 
Operacional, falecida em 1 de dezembro de 2011, a fim de poder levantar 
desta Câmara Municipal, a importância ilíquida de 10.342,56 €, respei-
tante ao Subsídio por Morte, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
223/95, de 8 de setembro, bem como a outros abonos devidos.

Quem tiver que opor ou vir a habilitar-se ao referido levantamento, 
deve deduzir o seu direito, no prazo de 30 dias, a contar da publicação 
do presente édito no Diário da República.

28 de dezembro de 2011. — Por Delegação do Presidente da Câmara, 
a Vereadora, (Maria Teresa Francisco Menalha).

305536183 




