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Vogais suplentes:
Maria Margarida Cardeira Seno, técnica superior de sociologia
António Manuel Vieira Pereira, encarregado geral

Referência “E”
Presidente — Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre 

Machado, chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de 
Recursos Humanos;

Vogais efetivos:
Sónia Sofia Travessa Barrué Dinis, técnica superior de gestão de 

recursos humanos
António Manuel Neiva, eletricista

Vogais suplentes:
Vítor Manuel Matias Cardoso, técnico superior de máquinas
Maria Margarida Cardeira Seno, técnica superior de sociologia

Referência “F”
Presidente — Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre 

Machado, chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de 
Recursos Humanos;

Vogais efetivos:
Sónia Sofia Travessa Barrué Dinis, técnica superior de gestão de 

recursos humanos
Maria Manuel Couto da Silva, engenheira civil

Vogais suplentes:
Maria Margarida Cardeira Seno, técnica superior de sociologia
João Luís Galvão Roque, encarregado operacional

9 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP até ao 
2.º dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página 
eletrónica da Câmara Municipal.

29 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Carlos António 
Pinto Coutinho.

307999265 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 9233/2014
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal 

de Caldas da Rainha.
Torna público que, de harmonia com o disposto no n.º 3 do ar-

tigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual 
redação do Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e da deli-
beração tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião pública 
de 28 de julho de 2014, se encontra aberto o período de discussão 
pública da alteração do Plano Diretor Municipal de Caldas da Rai-
nha, referente a equipamentos públicos em espaço urbano e em 
espaço urbanizável, pelo prazo de 30 dias. A abertura deste período 
terá início contados cinco dias da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

Os interessados poderão consultar a referida deliberação, os documen-
tos da proposta de alteração do PDM e obter o formulário de apresentação 
de reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos 
no sítio da Câmara Municipal de Caldas da Rainha (www.cm -caldas-
-rainha.pt) e na Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento no edifício 
dos Paços do Concelho.

30 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ma-
nuel Tinta Ferreira.

208010627 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 9234/2014

Aprovação de Regulamentos Municipais

Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ferreira do Zêzere, torna público que a Assembleia Municipal 
de Ferreira do Zêzere na sua sessão ordinária de 6 de junho de 2014, 
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovou os seguintes 
regulamentos:

Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 
sob proposta da Câmara Municipal de 11 de abril de 2014;

Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Es-
tudo aos Alunos do Ensino Superior, sob proposta da Câmara Municipal 
de 9 de maio de 2014;

Alteração ao Regulamento do Mercado Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal de 23 de maio de 2014;

Regulamento Municipal de Comércio não Sedentário, sob proposta 
da Câmara Municipal de 23 de maio de 214.

Os regulamentos referidos poderão ser consultados na página oficial 
deste Município em www.cm -ferreiradozezere.pt.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente aviso que vai ser 
publicado na 2.ª série do Diário da República.

30 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Lopes.
308005938 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 9235/2014

Alteração ao “Plano de Pormenor do Novo Polo
Industrial da Guarda”

Torna público, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 74.º, 
e n.º 2 do artigo 77.º 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, 
que na reunião pública do órgão executivo realizada em 25 de julho de 
2014, foi deliberado proceder, pelo prazo de 6 meses, a uma alteração 
ao “Plano de Pormenor do Novo Polo Industrial da Guarda”, o qual foi 
objeto da ratificação pelo Governo através da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 59/2007, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
N.º 141, de 24 de julho de 2007, tendo ainda sido deliberado a aprovação 
dos respetivos “Termos de Referência”, os quais definem os objetivos e 
orientações programáticas da intervenção, bem como as metodologias 
a adotar e respetivos prazos.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º 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, de 10 de dezembro, foi também deliberado estabelecer o 
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, para que todos os interessados possam proceder 
à formulação de sugestões, bem como à apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
respetivo procedimento de alteração, as quais deverão ser formuladas 
por escrito e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal durante o 
decurso do referido prazo.

Foi ainda deliberado, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 58/2011, de 4 de maio, qualificar a referida alteração como insusce-
tível de ter efeitos significativos no ambiente e, como tal, isentá -la de 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).

O processo encontra -se disponível para consulta, todos os dias úteis, 
durante o normal horário de expediente, na Divisão de Planeamento, 
Gestão Urbanística e Obras Municipais da Câmara Municipal da Guarda, 
sita na Praça do Município, 6301 -854 Guarda,

Para conhecimento geral se mandou publicar este aviso no Diário 
da República, em imprensa nacional e regional, bem como nos locais 
públicos do costume.

25 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
dos Santos Amaro.

208009445 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso n.º 9236/2014
1 — Para os devidos efeitos torna -se público que na sequência da 

deliberação da Reunião de Câmara datada de 08.07.2014, da delibe-
ração da Assembleia Municipal de 30.07.2014 e do meu despacho 
datado de 31.07.2014, encontra -se aberto, pelo período de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum para recrutamento 
de trabalhador para preenchimento de posto de trabalho previsto e 


