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municipal, tomada em reunião de 01/08/2012, foi aprovada a proposta 
de alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Arcos.

Assim, ao abrigo do disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, mais se torna público que 
irá decorrer um período de discussão pública da proposta de alteração 
do referido plano de pormenor, durante 22 dias, contados 5 dias após a 
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Mais se informa que os elementos que integram a referida proposta 
se encontram disponíveis para consulta na Divisão de Ordenamento 
do Território e Urbanismo da Câmara Municipal de Estremoz, durante 
o horário de expediente, bem como na página oficial do Município na 
internet, através do endereço http://www.cm -estremoz.pt.

As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresentadas 
por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, e enviadas 
através do correio, para a morada Rossio Marquês de Pombal, Apartado 
86, 7100 -513 Estremoz, ou para o email cgap@cm -estremoz.pt.

10 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

206321412 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 11096/2012

Cessação da comissão de serviço
Para os devidos efeitos, torna -se público que a técnica superior 

Carla Maria Pinto Sousa Cruz, cessou, a seu pedido, as funções de 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Promoção do 
Emprego em regime de comissão de serviço, nos termos da alínea i) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adaptada 
à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, 
com efeitos a 04 de julho de 2012.

25 de julho de 2012. — Por subdelegação de competências da Verea-
dora do Departamento de Recursos Humanos, o Diretor do Departa-
mento, Carlos Santos.

306294513 

 MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Aviso n.º 11097/2012
Nos termos do n.º 3, do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de se-

tembro, com a nova redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de janeiro, exonero como Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, 
o Dr. Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, com efeitos reportados 
à data de 1 de junho de 2012, inclusive.

31 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Telmo Henrique 
Correia Daniel Faria.

306263952 

 Aviso n.º 11098/2012
Nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setem-

bro, com a nova redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, nomeei a Doutora Sílvia Sara Sousa Saramago, como Adjunto 
do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a partir de 01 de junho 
de 2012.

31 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Telmo Henrique 
Correia Daniel Faria.

306263993 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 11099/2012

Discussão pública de loteamento municipal da Boavista 
dos Pinheiros (zona sul) — Alteração

Torna público, para efeitos do estabelecido no n.º 5 do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro conjugado com o n.º 2 

do artigo 27.º do mesmo diploma e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º 
do Decreto - Lei n.º 380/99 de 22 de setembro com nova redação, o 
seguinte:

Em execução da deliberação proferida em 21 de junho de 2012, 
encontra -se aberto pelo prazo de 15 dias (quinze), contados a partir 
do oitavo dia após a publicação no Diário da República o período de 
discussão pública referente à alteração do Loteamento Municipal da 
Boavista dos Pinheiros (Zona Sul), freguesia da Boavista dos Pinheiros, 
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 -139 em Odemira, de segunda a sexta das 
9.00h, às 16.00h.

Durante o período de discussão pública todos os interessados pode-
rão apresentar reclamações, observações ou sugestões formuladas por 
escrito, podendo ser entregues em mão, por correio para o Município 
de Odemira, Praça da República, 7630 -139 Odemira, ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm -odemira.pt.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou pe-
didos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabelecido.

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

2 de julho de 2012. — A Vereadora da Câmara, Sónia Isabel Nobre 
Correia.

306302215 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 11100/2012
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e considerando o previsto nos 
n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 1 da 
cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 
28 de setembro, ex vi n.º 1 do artigo 1.º do regulamento de extensão 
n.º 1 -A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 
2 de março, e para efeitos dos números 6 e 7 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, face ao processo de avaliação, elabo-
rado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no respetivo processo 
individual, declaro concluído com sucesso o período experimental do 
seguinte técnico superior, na área funcional de direito:

Patrícia de Mendonça Frazão Viriato da Cruz.
19 de julho de 2012. — Pelo Presidente, a Diretora Municipal de 

Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paula Magalhães 
Saraiva.
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 Aviso n.º 11101/2012
Para os devidos efeitos, faz -se público que, nos termos do disposto 

nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, aplicável à adminis-
tração local, por força do disposto no n.º 1, do artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, 
de 7 de junho, e conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 162, aviso n.º 16541/2011 de 24 de agosto de 2011 e na BEP — Bolsa 
de Emprego Público, com o Código de Oferta — OE201108/0529, foi 
aberta inscrição com vista ao recrutamento para o cargo de direção in-
termédia de 1.º grau correspondente a Diretor do Gabinete dos Sistemas 
de Informação Geográfica.

Aplicados os métodos de seleção previamente definidos (avaliação 
curricular e entrevista pública) aos candidatos, a escolha recaiu na 
candidata Ana Maria Oliveira Campos Pais de Oliveira, o qual demons-
trou possuir conhecimentos especializados na área a que concorre e na 
capacidade de planeamento, liderança e gestão, fatores fundamentais 
para o exercício do cargo de dirigente.

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, e n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
aplicável à administração local, por força do disposto no artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de junho, e por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
datado de 18 de julho de 2012, foi nomeada em comissão de serviço 




