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 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso n.º 3692/2012
António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Miran-

dela, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal 
deliberou, em 28 de fevereiro de 2012, submeter à apreciação pública, 
pelo prazo de 30 dias, os projetos de Regulamento de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município de Mirandela e de Regulamento dos Serviços 
de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas do Município de Mirandela, que se encontram disponíveis para 
consulta na página do Município em www.cm -mirandela.pt

Os interessados poderão endereçar as suas sugestões aos referidos 
projetos, por escrito para Largo do Município, 5370 -288 Mirandela ou 
através de correio eletrónico para o endereço gacip@cm -mirandela.
pt, dentro do prazo de 30 dias úteis, contados do dia seguinte ao da 
publicação do presente Aviso no Diário da República.

28 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

305811486 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso (extrato) n.º 3693/2012
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/02, torna -se público que, após conclusão do res-
petivo procedimento concursal, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado em 15 de fevereiro de 
2012, com as seguintes trabalhadoras detentoras de prévia relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado:

Inácia Maria Isidro Esteves Patinha para a carreira/categoria de Téc-
nico superior — Gestão de Recursos Humanos e Ana Maria Carreto Pôla 
Pratas para a carreira/categoria de técnico superior — Gestão e Admi-
nistração Pública, ambas com remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 15 da TRU (€1.201,48).Isentos de 
visto do Tribunal de Contas.

15 de fevereiro de 2012. — Por subdelegação de competências (Des-
pacho n.º 02/X/VP/09), a Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, Rosária Maria Soares Murça.

305808481 

 Aviso (extrato) n.º 3694/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do Sr. 

Vice -Presidente da Câmara, datados de 9 e 15 de fevereiro de 2012, foram 
homologadas as conclusões com sucesso dos períodos experimentais 
dos seguintes trabalhadores deste Município:

Carlos Alexandre Valente Nunes e Carlos Alberto Pereira Dias, para 
a carreira/categoria de assistente operacional -auxiliar de Serviços Ge-
rais, na sequência do procedimento concursal comum, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10/03/2011;

Rui Manuel Gaspar Quina, para a carreira/categoria de assistente 
operacional -calceteiro, na sequência do procedimento concursal comum, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 
28/01/2011.

20 de fevereiro de 2012. — Por subdelegação de competências (Des-
pacho n.º 02/X/VP/09), a Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, Rosária Maria Soares Murça.

305809307 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 3695/2012
Discussão Pública da Proposta do Plano

de Pormenor da Aldeia da Estrela
José Maria Prazeres Pós -de -Mina, Presidente da Câmara Municipal 

de Moura, torna público que:
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 77.º 

do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, e de acordo com a delibe-
ração camarária de 22 de fevereiro de 2012, se irá proceder à abertura 
do período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da 
Aldeia da Estrela.

Assim, avisam -se todos os cidadãos bem como todas as entidades 
defensoras de interesses que pela elaboração do Plano de Pormenor 
possam vir a ser afetados, que a presente proposta de plano, constituída 
pelo regulamento, planta de implantação, planta de condicionantes, 
deliberação que dispensa a Avaliação Ambiental Estratégica e demais 
elementos complementares, acompanhada de todos os pareceres emi-
tidos no decurso do respetivo procedimento e da ata da conferência de 
serviços, se encontra em discussão pública pelo período de 22 dias, 
a contar de 5 dias após a data da publicação do aviso no Diário da 
República, e disponível para consulta no horário normal de funciona-
mento na Divisão de Planeamento e Administração Urbanística e no site 
www.cm -moura.pt/planos.

A formulação de sugestões ou observações, bem como a solicita-
ção de esclarecimentos sobre quaisquer questões a considerar deve-
rão ser entregues, por escrito, no Município de Moura, Praça Saca-
dura Cabral, 7860 -207 Moura, ou enviadas por carta registada com 
aviso de receção para aquela morada, ou para o endereço eletrónico 
sig.moura@cm -moura.pt.

1 de março de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Prazeres Pós -de -Mina.

205812214 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 3696/2012

Discussão pública de loteamento
Sónia Isabel Nobre Correia, Vereadora 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 redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 310/03 de 10 de dezembro, conjugado com o n.º 2 
artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12 na sua atual redação, o 
seguinte:

Em execução da deliberação proferida a dezanove de janeiro de dois 
mil e doze, encontra -se aberto pelo prazo de 15 dias (quinze) úteis, 
contados a partir do oitavo dia após a publicação no Diário da Repú-
blica o período de consulta pública referente à alteração ao regulamento 
do loteamento municipal sito em Zambujeira do Mar, da freguesia de 
Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.

O referido processo de alteração ao loteamento municipal encontra -se 
patente ao público no Balcão Único, da Câmara Municipal de Odemira, 
Praça da República, 7630 em Odemira, de segunda a sexta -feira das 
9.00h, às 16.00h.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Odemira, expondo fundamentada-
mente as suas razões de defesa contra as providências que prejudiquem 
os seus interesses legítimos em particular o de propriedade.

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 do estilo.

8 de fevereiro de 2012. — A Vereadora da Câmara, Sónia Isabel 
Nobre Correia.

305722101 

 Declaração de retificação n.º 361/2012
Na sequência da publicação do aviso n.º 285/2012 no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2012, referente à alteração ao Re-
gulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira, 
por ter saído com inexatidão o aviso, faz -se público que, para efeitos de 
retificação do mesmo, onde se lê «foi aprovada por unanimidade, de forma 
definitiva, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Odemira reali-
zada em 15 de dezembro de 2011, e aprovada por maioria em sessão or-
dinária da Assembleia Municipal realizada em 16 de dezembro de 2011.» 
deve ler -se «foi aprovado por maioria o projeto, em reunião ordinária da 
Câmara Municipal realizada em 15 de setembro de 2011, e, em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 30 de setembro de 2011, 
tendo sido aprovado de forma definitiva, por maioria, em sessão ordiná-
ria da Assembleia Municipal, realizada em 16 de dezembro de 2011.».

7 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, José Alberto 
Candeias Guerreiro.

305738043 




