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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 15855/2013
Por despacho do Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., de 20 de fevereiro de 2013:
Carlos Manuel de Sousa Ribeiro, Assistente Graduado de Medi-

cina Interna, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públi-

cas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de uma hora do 
seu horário semanal (de 41 horas para 40 horas semanais), nos termos 
do disposto do n.º 10 do artigo 31 do Decreto Lei n.º 73/90 de 06 de 
março, com a nova redação dada pelo n.º 15 do artigo 31.º do Decreto 
Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa n.º 6/2010 da 
ACSS de 06 de junho.

26 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207426967 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso n.º 14895/2013
Abertura de discussão pública da revisão do plano diretor munici-

pal de Aljustrel — Dr. Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel:

Torna público, nos termos do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 77.º, do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto, que a Câmara 
Municipal de Aljustrel, em reunião realizada no dia 31 de outubro de 
2013, deliberou proceder à abertura de um período de 30 dias para 
discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal. O período de 
discussão pública terá início no 5.º dia contado a partir da publicação 
deste aviso no Diário da República.

Durante o referido período, a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal, acompanhada do parecer final da comissão de acompanha-
mento e demais pareceres emitidos, bem como o relatório ambiental 
e os resultados da concertação, estarão disponíveis para consulta dos 
interessados na secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal, sita 
na Avenida 1º de maio, todos os dias úteis durante as horas normais de 
expediente e no sítio da internet: www.mun-aljustrel.pt.

Serão realizadas sessões de apresentação da proposta de revisão do 
PDM a toda a população em geral, em data, hora e locais a divulgar 
oportunamente.

As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimen-
tos, a apresentar deverão ser formuladas por escrito, utilizando para o 
efeito o impresso próprio que pode ser obtido na Divisão Técnica da 
Câmara Municipal ou no sítio da internet do município. Estas deverão 
ser enviadas por carta registada com aviso de receção para a Avenida 
1.º de maio, 7600-010 Aljustrel, ou aí entregues pessoalmente, bem como 
remetidas através do email div-tecnica@mun-aljustrel.pt.

Mais se informa que, atentas as novas regras urbanísticas constantes da 
revisão do PDM, os procedimentos de informação prévia, comunicação 
prévia e de licenciamento ficam suspensos a partir da data fixada para o 
início do período da discussão pública e até à data da entrada em vigor 
da revisão do PDM, em conformidade com o artigo 117.º do Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação.

12 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Nelson Do-
mingos Brito.

207428368 

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Aviso (extrato) n.º 14896/2013
Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, António João Feio Valério, na qualidade de Presi-
dente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que nomeou para 
o lugar de Secretária do seu Gabinete de Apoio Pessoal a trabalhadora 
Lucília Rosa Arcadinho Beiçudo Piteira, com efeitos a partir do dia 07 
de outubro/2013.

18 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, António João 
Feio Valério.

307398585 

 MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Aviso n.º 14897/2013

Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, 

exarado em 20 de setembro de 2013, foi autorizada a licença sem remu-
neração, prevista no artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
à técnica superior Florbela Cristina Fonseca Henriques Vitorino, no 
período de 30 de setembro a 11 de outubro.

28 de outubro de 2013. — A Presidente da Câmara, Sílvia Cristina 
Tirapicos Pinto.

307396884 

 MUNICÍPIO DE BAIÃO

Aviso n.º 14898/2013

Mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos, torna -se publico que por despacho do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 30 de outubro de 2013, as 
trabalhadoras Ana Paula Pinto Carneiro, Maria Cidália Fernandes Le-
mos Alves e Maria Odete Lopes Machado Vaz, ficarão em situação 
de mobilidade interna intercarreiras, para a carreira de Técnica Supe-
rior, nos termos do disposto nos artigos 59.º, 60.º e seguintes, da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as posteriores alterações, com 
efeitos a 01 de novembro de 2013 mantendo a remuneração auferida na 
categoria de origem, em cumprimento do preceituado na alínea d), do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

30 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Luís 
Pereira Carneiro.

307422998 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 14899/2013
João Manuel Rocha da Silva, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Beja, torna público, que a Assembleia Municipal em sua 
sessão ordinária de 18 de novembro de 2013, deliberou nos termos do 
n.º.1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º.307/2009, de 23 de outubro, na redação 
dada pela Lei n.º.32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja.

Mais informa que, nos termos do n.º.4 do artigo 13.º Do Decreto -Lei 
n.º.307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º.32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham a delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja, poderão ser consulta-
dos na página da internet do Município de Beja (www.cm -beja.pt), bem 
como na Divisão de Planeamento e Ordenamento do Município de Beja.

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

26 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
João Manuel Rocha da Silva.

207427169 




