5203

Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 19 de fevereiro de 2014
Principais atividades desenvolvidas:
Gestão de Recursos Humanos — Direção e coordenação de todas
as atividades desenvolvidas na área de recursos humanos.
Consultoria — Elaboração de informação, documentos de apoio
e emissão de pareceres jurídicos, com base nos diversos regimes
jurídicos.
Colaboração na elaboração de estruturas orgânicas.
Participação em júris de procedimentos concursais.
Realização de ações de sensibilização sobre legislação.
Curso de Gestão Pública na Administração Local.»
28 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Augusto Manuel
Neto Carapinha Pólvora.
307576111

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 2702/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado de 16 de dezembro de 2013, foi concedida, a David Miguel Vieira
Correia, Assistente Operacional (área de atividade de Serralheiro Civil)
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, licença sem remuneração por um período de onze meses, ao abrigo do artigo 234.º da Lei
n.º 59/2009, de 11 de setembro, com efeitos do dia 15 de novembro de
dois mil e treze.
17 de dezembro de 2013. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
307499235
Aviso n.º 2703/2014

blica, 2.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2014, se procede à seguinte
retificação:
Onde se lê «Mestrando em Ensino da Educação Física nos Ensinos
Básicos e Secundário;» deve ler-se «Mestre em Ensino da Educação
Física nos Ensinos Básicos e Secundário;».
17 de janeiro de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
307613914

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 2706/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 11 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que foi extinta a
relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores, pelos
motivos que se descrimina: Maria Clara Tavares Almeida, técnica superior, nível 27, desligada a partir de 1 de janeiro de 2014, por motivo de
aposentação; Maria Helena Rodrigues Santos, assistente técnica, nível
entre 12 e 13, desligada a partir de 1 de janeiro de 2014, por motivo de
aposentação; António da Silva das Neves, assistente operacional, nível
entre 4 e 5, desligado a partir de 1 de janeiro de 2014, por motivo de
aposentação; João Pedro Lopes Paixão, assistente operacional, nível
entre 1 e 2, desligado a partir de 1 de fevereiro de 2014, por motivo
de aposentação Maria Florinda Ferreira dos Santos Moreira, assistente
operacional, nível 2, desligada a partir de 1 de fevereiro de 2014, por
motivo de aposentação; Maria Fernanda da Costa Sousa Lopes Ferreira,
assistente operacional, nível entre 1 e 2, desligada a partir de 1 de
fevereiro de 2014, por motivo de aposentação; Maria da Silva Santos,
assistente técnica, nível entre 8 e 9, desligada a partir 3 de fevereiro do
corrente ano, por motivo de atingir o limite de idade.

Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que por meu
despacho datado de nove de dezembro de dois mil e treze, autorizei a
mobilidade interna da Assistente Operacional Cidália Maria Pereira Oliveira, na modalidade de Mobilidade Interna na categoria, pelo prazo de
18 meses, do Agrupamento de Escolas de Corga de Lobão, Santa Maria
da Feira para o Município de Silves, nos termos previstos da alínea b)
do n.º 2 do artigo 59.º, do n.º 2 do artigo 60.º, n.º 1 do artigo 61 e n.º 1
do artigo 63.º (alterado pela lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril),da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com inicio em trinta de dezembro
de dois mil e treze.

10 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
307607572

30 de dezembro de 2013. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
307519703

Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Presidente da Câmara Municipal
de Torres Vedras:

Aviso n.º 2704/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de catorze de janeiro de dois mil e catorze, cessei a nomeação, em
regime de comissão de serviço do Dr. Rui Miguel Sequeira Fernandes,
no cargo de Comandante Operacional Municipal, nos termos do n.º 1
do artigo 34.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a
partir de catorze de fevereiro de dois mil e catorze.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
307559864
Aviso n.º 2705/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com o
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, por meu despacho datado de vinte de janeiro de dois mil
e catorze, autorizei a prorrogação da situação de mobilidade interna
intercarreiras na categoria de Técnico Superior, da trabalhadora deste
Município — Sandra Marina de Sousa Ribeiro, até vinte de janeiro
de dois mil e catorze.
20 de janeiro de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
307559767
Declaração de retificação n.º 181/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publicado
com inexatidão o aviso n.º 764/2014, publicado no Diário da Repú-

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Edital n.º 149/2014
Proposta de Plano de Pormenor da Barreira Alta

Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 130.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 11/11, na sua atual redação, e no artigo 65.º da Lei
n.º 75/2013, de 12/09, que a Câmara, em sua reunião ordinária pública
de 28/01/2014, tomou a seguinte deliberação:
1 — Aprovar a proposta de Plano de Pormenor da Barreira Alta.
2 — Abrir um período de discussão pública, para recolha de reclamações, observações ou sugestões, nos termos do n.º 4 do Artigo 77.º
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na sua atual
redação, pelo prazo de 22 dias, que terá início 5 dias após a publicação
no Diário da República;
3 — Suspender os procedimentos de informação prévia, licenciamento ou comunicação prévia, nas áreas a abranger por novas regras
urbanísticas constantes do Plano em título, a partir da data de início do
período de discussão pública e até à data de entrada em vigor do plano,
por força do n.º 1 do artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22/09,
na sua atual redação;
4 — Excecionar, ao referido no ponto 3, os pedidos instruídos com
informação prévia favorável e vinculativa (1 ano) por força do n.º 4
do artigo 17.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, e os
pedidos referentes a obras de urbanização ou obras de alteração, nos
termos do n.º 4 do artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22/09, na
sua atual redação;
5 — Na área a abranger pelas novas regras urbanísticas, a suspensão
apenas afeta os procedimentos de informação prévia, de licenciamento
ou comunicação prévia cujos pedidos teriam, ao abrigo das novas regras
urbanísticas, uma decisão diferente daquela que se impõe face às regras
urbanísticas em vigor.
Mais torna público que o Plano, acompanhado pela ata de conferência
de serviços e os demais pareceres, estarão disponíveis para consulta
no Átrio do Edifício Multiserviços da Câmara Municipal, na União
de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira e na página da Câmara
Municipal na Internet.

