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 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 15204/2013

Revisão do Plano Diretor
Municipal do Seixal — Discussão Pública

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Munici-
pal do Seixal, nos termos dos n.º 3 e n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual redação e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, conjugado 
com o n.º 7 do artigo 96.º do mesmo diploma legal e dos n.º 6, n.º 7 e 
n.º 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, 
torna público que a Câmara Municipal do Seixal, em reunião ordinária 
de 28 de novembro de 2013, deliberou dar início ao período de discussão 
pública da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal do Seixal 
e respetivo Relatório Ambiental, a partir do dia 2 de janeiro de 2014 e 
até ao dia 28 de março de 2014 (86 dias).

Durante o período de discussão pública, a Câmara Municipal 
promoverá duas sessões públicas de esclarecimento, com início às 
18 horas, nas seguintes datas e locais: em 17 de janeiro de 2014, no 
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, e 
em 28 de março de 2014, no Auditório do Mercado Municipal de 
Fernão Ferro.

Os documentos que integram a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal do Seixal, incluindo o respetivo Relatório Ambiental, o 
parecer final da Comissão de Acompanhamento e demais parecerdes 
emitidos, as atas das reuniões de concertação e o quadro final de 
concertação, encontram-se disponíveis para consulta nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, na Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, todos os dias úteis das 9 às 
17 horas, e na página da Internet da Câmara Municipal do Seixal, 
em www.cm-seixal.pt.

No decurso do período de discussão pública, os interessados po-
derão apresentar, por escrito, reclamações, observações e sugestões 
sobre a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal e respetivo 
Relatório Ambiental, através de requerimento dirigido ao presidente 
da Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor, e 
que poderá ser entregue nos serviços da Câmara Municipal do Seixal 
ou remetido por correio para Alameda dos Bombeiros Voluntários, 
n.º 45, 2844-001 Seixal, ou por correio eletrónico para div.pdm@
cm-seixal.pt, ou ainda preenchendo o formulário eletrónico aces-
sível a partir da referida página da Internet da Câmara Municipal 
do Seixal.

29/11/2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos.

207441554 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 15205/2013

Lista unitária de ordenação final homologada do procedimento 
concursal para ocupação de dois postos de trabalho

para a carreira/categoria de um assistente operacional — cantoneiro
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final homologada, dos candidatos aprovados no pro-
cedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, referente ao 
aviso de abertura n.º 24250/2011, publicado no Diário da República 
2.ª série n.º 209 de 29 de outubro de 2012, se encontra afixada na 
sede do Município.

2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, António José 
Martins Coutinho.

307436905 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 15206/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, conjugado com o n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a seguir se publica o despacho do Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara, de designação de Rui Pedro Miranda Pinto, como 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 1 de novembro 
de 2013, e respetiva nota curricular:

«Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.º.s 2 e 3 do artigo 42.º e 
n.os 4 e 5 do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e ainda nos artigos 7.º a 10.º e 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, designo, sob proposta do Exmº. Senhor Vereador Luís 
Manuel Pires Patrício e no âmbito do Gabinete de Apoio à Vereação, 
o Licenciado em Sociologia do Trabalho do quadro de pessoal da 
Caixa Geral de Depósitos, Exmº. Senhor Dr. Rui Pedro Miranda Pinto, 
para o exercício de funções de Adjunto e uma vez que se confirma a 
existência, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, de necessária informação de compromisso, em 
função dos fundos disponíveis.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto -lei, 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho, o qual produz efeitos imediatos.

[...]
1 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Basílio 

Horta.

ANEXO

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome — Rui Pedro Miranda Pinto.
Data de nascimento — 12 de maio de 1971.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Sociologia do Trabalho — Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
Pós -Graduação em Direito das Autarquias Locais — Faculdade 

de Direito de Lisboa.

Experiência profissional:
De 1996 a 2002 — Bancário — Caixa Geral de Depósitos.

Experiência autárquica:
De 2002 a 2013 — Presidente da Junta de Freguesia de Mira Sintra;
De 2002 a 2013 — Deputado Municipal, por inerência de car-

go — Assembleia Municipal de Sintra;
De 2002 a 2005 — Representante dos Presidentes de Junta da 

Assembleia Municipal de Sintra — Assembleia Distrital de Lisboa;
De 2002 a 2005 — Representantes dos Presidentes de Junta da 

Assembleia Municipal de Sintra na Assembleia Distrital de Lisboa;
Representante dos Presidentes de Junta da Assembleia Municipal 

de Sintra no XV Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses;

De fevereiro de 2006 a fevereiro de 2010 — Membro do Conselho 
Geral da Associação Nacional de Freguesias;

Membro do Conselho Municipal de Ambiente de Sintra;
Membro da Comissão Permanente de Urbanismo da Assembleia 

Municipal de Sintra;
Membro da Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assem-

bleia Municipal de Sintra;
De 2010 a 2013 — Membro do Conselho Diretivo da Associação 

Nacional de Freguesias;
Membro da Comissão Política Nacional dos Autarcas Sociais De-

mocratas.»
19 de novembro de 2013. — A Diretora do Departamento de Recursos 

Humanos, Maria de Jesus Gomes, por subdelegação de competências, 
conferida pelo despacho n.º 1 -PM/2013, de 29 de outubro.

307415034 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Edital n.º 1089/2013
Dr. Silvério Rodrigues Regalado, presidente da Câmara Municipal 

de Vagos:
Torna público que se encontra em apreciação pública pelo prazo 

de 30 dias, contados desde a data da publicação deste edital no Diá-




