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CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 5520/2012

Deliberação (extrato) n.º 589/2012

Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 12 de abril de 2012, nos termos e
ao abrigo do disposto no n.º 13 do artigo 24.º e n.º 15 do artigo 31.º, do
Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, aplicáveis por força da Circular Informativa da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., n.º 6/2010,
de 6 de junho, foi autorizada ao Assistente Graduado Sénior de Cirurgia
Geral, António Fernandes Menezes da Silva, do mapa de pessoal do
mesmo Centro Hospitalar, a redução do período normal de trabalho
semanal, para 37 horas, com efeitos a 12 de abril de 2012.

Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de
Faro, E. P. E., de 03.04.2012:

17 de abril de 2012. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
205988278

13 de abril de 2012. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Jacinta Charneca.
205985459

Eduardo Manuel Brasão Costa, Chefe de Serviço de Ortopedia do
Mapa de Pessoal do Hospital de Faro, E. P. E., em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — autorizada a
redução de uma hora do seu horário semanal (de 41 horas para 40 horas),
ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 73/90 de 6/3, com
a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2007 de 23/2, aplicável nos
termos do artigo 32.º n.º 3 c) do Decreto-Lei n.º 177/2009.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 5740/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, a pedido do
trabalhador, cessou a 31 de dezembro de 2011, o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com José Carlos Carvalho Almeida, na carreira/categoria de assistente operacional, deste Município.
16 de abril de 2012. — Por delegação de competências do Presidente
da Câmara, despacho de 23 de outubro de 2009, a Vereadora do Pelouro
dos Recursos Humanos, Ana Pífaro.
305985597

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
Aviso n.º 5741/2012
Cessação da relação jurídica de emprego público
Para efeitos do disposto na alínea d ) artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que o trabalhador integrado na carreira/categoria de assistente operacional, João Domingos dos Prazeres
Mouta, posicionado na 3.ª posição remuneratória, cessou a relação
jurídica de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por motivo de falecimento, em 7 de abril de 2012.

República, 2.ª série, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 148.º do
citado Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
Os interessados poderão consultar a Proposta de Plano e demais
documentação que consubstanciou o período de acompanhamento, bem
como os locais, dias e horas onde terão lugar as sessões públicas no site
de Urbanismo da CML, na Secção Planeamento Urbano (http://ulisses.
cm-lisboa.pt) ou nos locais a seguir identificados:
Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) sito no Picoas Plaza,
na Rua do Viriato n.º 13 a n.º 17;
Centro de Documentação, sito no Edifício Central da CML, no Campo
Grande, n.º 25, 1.º F;
Junta de Freguesia da Lapa, sita na Rua da Lapa, n.º 81, r/c dt.º,
1200-703 Lisboa;
Junta de Freguesia de Santos-o-Velho, sita na Rua da Esperança,
n.º 49, 1200-655 Lisboa;
Junta de Freguesia de São Paulo, sita na Rua dos Cordoeiros, n.º 52,
r/c, 1200-128 Lisboa.
A formulação de reclamações, observações ou sugestões, deverá ser
feita por escrito, até ao termo do referido período e dirigida ao Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando para o efeito, o impresso
próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos ou no site de
Urbanismo da CML (http://ulisses.cm-lisboa.pt) ou, ainda, através do
endereço eletrónico dmprgu.dpru.dru@cm-lisboa.pt.
5 de abril de 2012. — O Diretor Municipal, Jorge Catarino Tavares,
(subdelegação de competências — despacho n.º 122/P/2011, publicado
no Boletim Municipal n.º 923, de 27 de outubro de 2011).

10 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins
Vitorino.
305965808

MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 5742/2012
Abertura do período de discussão pública da alteração
ao Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Madragoa
Torna-se público que, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, (Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009,
de 20 de fevereiro, a Câmara Municipal de Lisboa, em Reunião de Câmara
de 28 de março de 2012, de acordo com a Proposta n.º 154/2012, deliberou
proceder à abertura de um período de discussão pública da Proposta de
Alteração ao Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Madragoa,
por um período de 22 dias, com uma sessão pública.
Torna-se ainda público que o mencionado período de discussão pública
terá início no 8.º dia, após publicação do presente Aviso no Diário da

205986285

