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 Edital (extrato) n.º 949/2013
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente, da Câmara Municipal de 

Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa coletiva 
n.º 501112049, no uso das competências que se encontram previstas na 
alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, 
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, redação dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de junho, torna público que:

O projeto de Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas foi apro-
vado, em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 30 de 
junho de 2011, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião ordinária, 
realizada em 09 de fevereiro de 2011. O projeto de Regulamento, publi-
cado por Edital n.º 360/2011, no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, 
de 12 de abril de 2011, após decurso do prazo para apreciação pública 
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
não foi objeto de sugestões ou reclamações, considerando -se aprovado 
de forma definitiva, tal como foi publicitado. O presente Regulamento 
entra em vigor no dia seguinte após a publicação deste Edital no Diário 
da República, 2.ª série, nos locais do costume e no site da Autarquia, 
www.cm -serpa.pt, para que todos os interessados tenham conhecimento.

20 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

307268311 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 12342/2013

Período de Discussão Pública do Pedido de Licenciamento 
de Operação de Loteamento

Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16.12, alterado pelo Decreto -Lei n.º 26/2010 de 30.03, e pela Lei 
n.º 28/2010, de 02.09, e, com base no disposto no artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22/09, republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
20/02, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 181/2009, de 7/08 e Decreto -Lei 
n.º 2/2011, de 6/01, torna -se público que se irá proceder à abertura do 
período de discussão pública do projeto de loteamento LT/1460/2004 — 
Registo n.º SM/8473/2012, sito em Baratã, freguesia de Algueirão Mem 
Martins, em nome de Lagiteto — Sociedade de Construções, L.da, por 
um período de 15 (quinze) dias úteis, contados 8 (oito) dias úteis após 
a publicação do presente Aviso.

O projeto do loteamento encontra -se disponível na Câmara Municipal 
de Sintra, Departamento de Urbanismo, Praça Afonso Henriques, na 
Portela de Sintra.

Os interessados poderão consultar o projeto de loteamento, informação 
técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os pareceres, 
autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao muni-
cípio, documentos que fazem parte integrante do processo de loteamento, 
podendo elaborar as suas sugestões, observações e reclamações em 
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Para constar se publica o presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República.

17 de setembro de 2013. — O Diretor Municipal do Planeamento e 
Urbanismo, por delegação de competências (Despacho n.º 51 -P/2010), 
Arq. Luís Ferreira.

307259012 

 MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Aviso n.º 12343/2013
Joaquim José Cracel Viana, Presidente da Câmara Municipal de Terras 

de Bouro, torna público que, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal na reunião ordinária de 13 de setembro de 2013, se encontra 
em fase de apreciação pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de 
Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária Exercida 
por Feirantes e Vendedores Ambulantes, Bem Como o Regime Aplicável 
às Feiras e aos Recintos Onde as Mesmas se Realizam na Área do Muni-
cípio de Terras de Bouro, disponibilizado para consulta nos serviços da 
Câmara Municipal de Terras de Bouro, e na internet no site do Município.

Os interessados poderão, no prazo acima referido, dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, sita na Praça do Município, 
4840-100 Terras de Bouro.

16 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Joaquim José 
Cracel Viana.

307270474 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Declaração n.º 203/2013

Correção material do Plano de Urbanização de Vagos
Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal torna pú-

blico que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 97.º -A, do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, na sua atual redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, a Câmara Municipal de Vagos deliberou, 
na sua reunião de 16 de julho de 2013, declarar a correção material do 
Plano de Urbanização de Vagos, para minorar um desfasamento resul-
tante da transposição de escala e garantir que o zonamento se adequa 
melhor ao cadastro existente, bem como remeter o processo para efeitos 
de conhecimento à Assembleia Municipal.

Mais torna público que a Assembleia Municipal de Vagos, na sua 
sessão de 26 de julho de 2013, tomou conhecimento da correção material 
do Plano de Urbanização de Vagos, tendo a mesma sido comunicada 
à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
antes do respetivo envio para publicação e depósito.

Assim, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 97.º -A 
do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, publica -se a planta de 
zonamento do Plano corrigida.

20 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel 
Rocha da Cruz.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
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 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso n.º 12344/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência 

conferida pela alínea a) do n.º 2, do artigo 68.º do Decreto -Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, por despachos do signatário, datados de 20 de agosto e 12 de 
setembro de 2013, foram renovadas as comissões de serviço, pelo período 
de três anos, da Dr.ª Ângela Maria da Rocha Dias Pinheiro e Costa, no 
cargo de Chefe da Divisão Jurídica e da Dr.ª Maria Dulce Peres Filipe 
de Sousa Ribeiro, no cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
com efeitos a partir dos próximos dias vinte e nove de outubro e vinte 
e nove de novembro (inclusive), respetivamente.

13 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, António Fer-
nando Nogueira Cerqueira Vilela, Dr.

307263257 

 FREGUESIA DE MASSAMÁ

Aviso n.º 12345/2013

Anulação do procedimento concursal comum para preenchimento 
de 3 (três) postos de trabalho na categoria/carreira de assistente 
operacional, na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, publicado no Aviso n.º 8374/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 1 de julho 
de 2013.

Torna -se público que por deliberação de 18 de setembro de 2013, da 
Junta de Freguesia, em sua reunião ordinária, de 18 de setembro de 2013, 
foi homologada a decisão de cessação do procedimento concursal para 
o preenchimento de três postos de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, constante no aviso n.º 8374/2013, do Diário da República, 
2.ª série, n.º 124 de 1 de julho de 2013, publicado na Bolsa de Emprego 
Publico com o código de oferta n.º OE201110/0328 de 1 de julho de 
2013, na página eletrónica da Junta de Freguesia de Massamá e no Jornal 
Diário de Noticias de 2 de julho de 2013.

19 de setembro de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Massamá, Dr. José Pedro Dias e Cunha Matias da Silva.

307267161 




