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 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 11437/2012

2.ª Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 
Concelhia da Batalha

António José Martins de Sousa Lucas, Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Batalha, torna público que a Câmara Municipal, em reu-
nião realizada no dia 24 de maio de 2012, deliberou, por unanimidade:

1) Determinar a elaboração da 2.ª alteração do Plano de Pormenor 
da Zona Industrial Concelhia da Batalha, nos termos definidos no n.º 1 
do artigo 74.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 (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial — RJIGT), para a área 
de intervenção definida na planta em anexo, localizada na freguesia da 
Batalha, lugar da Jardoeira e que abrange uma superfície de cerca de 
12,97 hectares;

2) Definir a oportunidade e os termos de referência do plano, desig-
nadamente:

Necessidade de adaptação à evolução das condições económicas e 
sociais, designadamente, dos lotes atualmente ocupados por armazena-
gem e indústria, revelando situações discordantes com os parâmetros 
e condições de edificabilidade consagradas num plano aprovado há 
20 anos;

Clarificação de normas e na criação de melhores condições à ocorrên-
cia de investimento e de manutenção dos postos de trabalho.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT todos os cidadãos e 
entidades interessadas podem formular no prazo de 15 dias a contar 
do dia seguinte ao da publicação do Aviso na 2.ª série do Diário da 
República, apresentar informações ou formular sugestões que possam 
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ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração, 
sob a forma de impresso próprio disponibilizado na página da Internet 
da Câmara e disponível no atendimento da Divisão de Ordenamento 
do Território.

O prazo que se prevê para a elaboração da alteração do plano é de 
3 anos.

3 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Martins de Sousa Lucas.

306307279 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Edital n.º 798/2012
Jorge Pulido Valente, Presidente da Câmara Municipal de Beja, torna 

público que, por deliberação da Câmara Municipal de Beja, de 06 de 
junho de 2012, foram aprovados os projetos de Regulamento Municipal 
da Ocupação do Espaço Público, da Publicidade e Propaganda e Re-
gulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabeleci-
mentos de Beja e, ainda, a alteração ao Regulamento Geral das Taxas 
Municipais e respetiva tabela, e proceder à abertura de um período de 
apreciação pública pelo prazo de 30 dias, a contar da data de publicação 
do presente edital na 2.ª série do Diário da República, nos termos do dis-
posto no artigo 118.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo.

Os interessados, podem, querendo, dirigir, por escrito, as suas suges-
tões ou reclamações, dentro do período atrás referido, para a Câmara 
Municipal de Beja, Praça da República ou para geral@cm -beja.pt.

Os projetos estão disponíveis para consulta, no gabinete jurídico, na 
morada atrás referida, dentro do horário de expediente e ainda no sítio 
do Município de Beja na internet www.cm -beja.pt.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos locais públicos do costume.

11 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Pulido Valente.

306274499 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 11438/2012
Processo n.º 783/12 — Em nome de: Evaristo Domingues e outra
Bairro Cabeço de Mouro na freguesia de São Domingos de Rana
Nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua atual redação e artigo 27.º do RUEM, torna -se público 
que em 26 de julho de 2012, foi autorizado por despacho, a abertura 
do procedimento por discussão pública sobre o pedido de alteração ao 
alvará de loteamento n.º 1454, requerido por Evaristo Domingues e 
outra, consistindo o pedido no aumento do numero de fogos de 1 para 
2 e o aumento da área de construção de 336,00 m2 para 351,00 m2 
(+ 15,00 m2), para o lote 3, e ainda a pedido da CMC é retirado o ponto 
2.3 do regulamento do loteamento e alterado o ponto 2.5 do mesmo, 
no que respeita aos anexos a construir, onde o uso dos mesmos passa 
também a contemplar o estacionamento, em vez de ser exclusivamente 
para arrumos, não se prevendo quaisquer outras alterações aos restantes 
parâmetros urbanísticos ao alvará 1454.

Por este meio, revela -se que vai ser dado início ao período de dis-
cussão pública a decorrer durante o prazo de 15 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série.

Toda a tramitação procedimental e demais elementos estão disponíveis 
para efeitos de consulta, no DRU — Departamento de Requalificação 
Urbana, Sito na Rua do Colégio n.º 5 em Cascais das 9 às 12.00 horas 
e das 14.00 às 16.00 horas.

Qualquer interessado pode apresentar por escrito, no decurso daquele 
período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimen-
tos sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
respetivo procedimento de elaboração, as quais deverão ser entregues 
na Loja Cascais, R. Manuel Joaquim Avelar, piso 0 2754 -501 Cascais 
de 2.ª a 6.ª feira das 8h30 às 18h00.

Para os devidos efeitos legais considera -se cumprida a respetiva 
divulgação, através do presente aviso, que será afixado nos Paços do 
Concelho, Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, no próprio 
local e publicitado nos meios de comunicação social.

27 de julho de 2012. — O Vice -Presidente da Câmara, Miguel Pinto 
Luz.

306320416 

 Aviso n.º 11439/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que, foi homologada por 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, datado de 
23 de julho de 2012, a ata do Júri responsável pelo acompanhamento e 
avaliação final que comprovou que foi concluído com sucesso, o período 
experimental de Luís Miguel Garcia Ferreira, para a ocupação de posto 
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, com licencia-
tura, no Departamento de Cultura, Divisão de Bibliotecas e Arquivos, 
na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento de 
2 trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico superior, 
sendo 1 para o Departamento de Cultura e 1 para a Divisão de Bibliotecas 
e Arquivos, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 184, de 21 de setembro de 2010.

13 de agosto de 2012. — A Vereadora, Maria da Conceição Ramirez 
de Salema Cordeiro.

306325739 

 Aviso n.º 11440/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que, foi homologada por des-

pacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, datado de 23 de 
julho de 2012, a ata do Júri responsável pelo acompanhamento e avalia-
ção final que comprovou que foi concluído com sucesso, o período expe-
rimental de Ana Filipa Silva Castro Henriques, para a ocupação de posto 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, com licenciatura 
em Economia, no Departamento de Atividades Económicas, Gabinete de 
Estudos e Projetos Económicos, na sequência do procedimento concursal 
comum de recrutamento de 1 trabalhador em regime de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 14 de julho de 2010.

13 de agosto de 2012. — A Vereadora, Maria da Conceição Ramirez 
de Salema Cordeiro.

306325699 

 Aviso n.º 11441/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que, foi homologada por 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, datado de 
23 de julho de 2012, a ata do Júri responsável pelo acompanhamento e 
avaliação final que comprovou que foi concluído com sucesso, o período 
experimental de Carmen Lurdes Freitas Mota, para a ocupação de posto 
de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, no Departamento 
de Gestão Urbanística, na sequência do procedimento concursal comum 
de recrutamento de 2 trabalhadores em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e catego-
ria de Assistente Técnico, com especialização de Nível III — Arquivo, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, 
de 23 de julho de 2010.

13 de agosto de 2012. — A Vereadora, Maria da Conceição Ramirez 
de Salema Cordeiro.

306325666 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso n.º 11442/2012

Lista unitária de ordenação final
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 de ordenação final do procedi-
mento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, código 
DASCD -18, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de Assistente Téc-
nico, a que se refere o aviso n.º 25021 e declaração de retificação n.º 42, 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 250 de 30 de dezembro 
de 2011 e n.º 7 de 10 de janeiro de 2012, respetivamente, homologada 
por meu despacho de 03 de agosto de 2012.

Candidatos aprovados:
Ludmila Ribeiro Torres — 15,75 valores.
Alexandra Rodrigues da Costa Azevedo — 11,50 valores.

Candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a 9,5 va-
lores na prova de conhecimentos técnica oral:

Bertina Maria Pereira Gomes — 9,00 valores.
Vera Isabel Rodrigues Rita — 5,25 valores.
Adriana Isabel da Silva Barbosa — 5,00 valores.
João Carlos Santos Pedro — 5,00 valores.




