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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 8645/2013

Discussão pública de loteamento
Sónia Isabel Nobre Correia, vereadora da Câmara Municipal de 

Odemira:
Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 do ar-

tigo 77.º, do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com nova redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 310/2003 de 10 de dezembro, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na 
sua atual redação, o seguinte:

Em execução do despacho proferido em trinta e um de maio de dois 
mil e treze, encontra -se aberto pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, con-
tados a partir do oitavo dia após a publicação no Diário da República, 
o período de discussão pública referente ao licenciamento de alteração 
ao alvará de loteamento de um terreno sito em Fiais, da freguesia de 
Santa Maria (atualmente freguesia de Boavista dos Pinheiros), Conce-
lho de Odemira, respeitante à unificação dos lotes n.os 29 e 30, prédio 
rústico/urbano inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 254, da 
freguesia de Boavista dos Pinheiros, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odemira sob os n.os 1792/20110504 e 1793/20110504, com 
a área de total de 563 m2, propriedade de herdeiros de Marina Antónia 
Guerreiro e José Francisco Micael.

O referido processo de alteração ao alvará de loteamento encontra-
-se patente ao público na Divisão de Operações Urbanísticas e Licen-
ciamento de Atividades, da Câmara Municipal de Odemira, Praça da 
República, 7630 -139 Odemira, de segunda a sexta -feira das 9.00h, às 
15.30h.

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 de estilo.

5 de junho de 2013. — A Vereadora, Sónia Isabel Nobre Correia.
307046071 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 8646/2013
António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do 

Sabugal, torna público,
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, que, por motivo de aposentação de aposentações, 
cessaram a relação jurídica de emprego (Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado) os trabalhadores desta 
Câmara:

António José Dias Lopes — Assistente Operacional
Manuel Cerqueira Ferreira — Encarregado Operacional
Maria Teresa Nunes Martins Teixeira Marques — Técnica Superior
3 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, António dos Santos 

Robalo.
307021066 

 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 8647/2013

Licença sem remuneração

Nos termos dos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, foi concedida licença sem remuneração ao trabalhador, Manuel 
Avelino Figueira Soares, Técnico Superior, por um período de 10 anos, 
com início a 1 de março de 2011.

26 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Jorge Orlando 
César de Jesus Romeira.

307073499 

 Aviso n.º 8648/2013

Cessação da relação jurídica de emprego público
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37 da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, faz -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a trabalhadora 
Maria Angelina Silva Sousa, Assistente Operacional, com efeitos a partir 
de 1 de maio de 2013, por motivo de aposentação.

26 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Jorge Orlando 
César de Jesus Romeira.

307073271 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 8649/2013
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da signatária, 

datado de 18/06/2013, foi autorizado o regresso da situação de licença 
sem remuneração, da trabalhadora Vera Mónica dos Santos Santiago 
Timchara, com efeitos a partir de 8 de julho de 2013.

19 de junho de 2013. — A Vereadora do Pelouro de Recursos Huma-
nos, Carmen Cruz.

307056618 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 8650/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, a seguir se publica o despacho de designação, em regime de 
comissão de serviço, de 11 de junho de 2013, pelo período de três anos, 
de Hortense Lopes Maia, no cargo de Chefe da Divisão de Execuções 
Fiscais e Contraordenações, e respetiva nota curricular:

“No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e em conformi-
dade com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de Chefe da Divisão de Execuções Fiscais 
e Contraordenações, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, foi 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, 
de 4 de junho de 2012; no jornal “Público”, de 20 de junho de 2011; na 
Bolsa de Emprego Público, em 25 de junho de 2012;

Analisadas as candidaturas admitidas no presente procedimento, 
constatou o júri nomeado para o efeito que a candidata Hortense Lopes 
Maia reúne todos os requisitos legais para provimento do cargo de dire-
ção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, sendo a candidata que 
melhor corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições 
e objetivos do referido Serviço, e tudo nos exatos termos e com a funda-
mentação melhor explicitada na proposta de designação, formulada pelo 
júri do presente procedimento, em anexo, em cumprimento do n.º 6 do 
artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que faz parte inte-
grante do presente procedimento e que homologuei à data de 05/06/2013, 
tratando -se de candidatura que preenche, assim, as condições para ocupar 
o cargo, conforme se constata pela nota curricular em anexo;

Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, 
ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, Hortense Lopes Maia, candidata admitida no âmbito do 
procedimento supra referido, e com fundamento na apreciação final 
constante na proposta anexa.

O cargo para que a candidata é designada resulta da cessação da 
comissão de serviço do anterior titular, em 20/02/2011, tendo a unidade 
orgânica em causa sido mantida na sequência do processo de reorgani-
zação dos serviços, consubstanciado na Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Sintra, publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, 
de 18 de janeiro de 2013, e concomitante publicação da Estrutura Flexí-




