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processo poderá ser consultado no Balcão Único Municipal durante as
horas normais de expediente, bem como no Site do Município.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo deste Município.

Organograma do Município do Fundão

12 de março de 2014. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo
Fernandes.
307683031

MUNICÍPIO DE GÓIS
Aviso (extrato) n.º 3922/2014

207689723
Edital n.º 236/2014
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, presidente da Câmara
Municipal do Fundão:
Torna público que a Assembleia Municipal do Fundão, no uso da
competência conferida pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovou em sessão de 26 de fevereiro
de 2014, sob proposta da Câmara Municipal, datada de 21 do mesmo
mês, o texto final do Regulamento de Toponímia.
Este Regulamento entrará em vigor 15 dias após a publicação do
presente edital no Diário da República, ficando arquivado na Secção
de Apoio aos Órgãos Autárquicos — Área de Administração e Recursos Humanos e disponibilizado, posteriormente, no site da autarquia.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo deste Município.
12 de março de 2014. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo
Fernandes.
307682984
Edital n.º 237/2014
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal do Fundão:
Torna público que a Câmara Municipal do Fundão em reunião ordinária de 21 de fevereiro de 2014 aprovou o “Regulamento do Conselho Municipal de Juventude do Fundão”. Para os efeitos previstos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro,
foi o referido documento remetido à Assembleia Municipal e aprovado
em sessão de 26 do mesmo mês devendo ser submetido a apreciação pública, pelo prazo de trinta dias, contados desde a data da publicação deste
edital no Diário da República nos termos do disposto nos artigos 117.º
e 118.º do Código de Procedimento Administrativo. O processo poderá
ser consultado no Balcão Único Municipal durante as horas normais de
expediente, bem como no Site do Município.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo deste Município.
12 de março de 2014. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo
Fernandes.
307683015

Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dra., Presidente da Câmara
Municipal de Góis, torna público, para os efeitos previstos na alínea q),
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, que a
Câmara Municipal, na reunião ordinária de 28 de janeiro de 2014, deliberou proceder à abertura do período de discussão pública relativamente
à proposta de desafetação do domínio público para o domínio privado
do Município, de parte das parcelas cedidas ao domínio público com a
emissão do alvará de licença do Loteamento n.º 1/12, de 12 de dezembro
(Loteamento do Pólo Industrial de Cortes).
Os interessados poderão consultar o processo na Divisão de Gestão
Urbanística, Planeamento e Ambiente da Câmara Municipal de Góis,
todos os dias úteis, das 9 horas às 16 horas.
As sugestões, reclamações ou observações devem ser apresentadas,
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data de publicação do respetivo aviso no Diário da República, dirigidas à Presidente
da Câmara Municipal, e remetidas por correio para Praça da República,
3330-310 Góis ou entregues no Balcão Único desta Câmara Municipal
durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta-feira das 9h00
às 17h00), ou por correio eletrónico para o endereço dgupa@cm-gois.pt.
6 de março de 2014. — A Presidente da Câmara Municipal, Maria
de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª
307686548

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 3923/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se público que, por motivo de aposentação, cessou
a relação jurídica de emprego público, dos seguintes trabalhadores:
António Martins Vilhena, Encarregado Operacional, 5.ª posição remuneratória, nível remuneratório 12, desligado do serviço em 2014/01/01;
Joaquim Manuel Martins Correia, Assistente Operacional, 8.ª posição remuneratória, nível remuneratório 8, desligado do serviço em
2014/01/01;
José Gonçalves Viegas, Assistente Operacional, posição remuneratória
entre 5.ª e 6.ª, nível remuneratório entre 5 e 6, desligado do serviço em
2014/02/01;
José Manuel Tavares Herculano, Assistente Operacional, posição
remuneratória entre 8.ª e 9.ª, nível remuneratório entre 8 e 9, desligado
do serviço em 2014/02/01;
António Manuel Varela, Assistente Operacional, posição remuneratória entre 2.ª e 3.ª, nível remuneratório entre 2 e 3, desligado do serviço
em 2014/03/01.
10 de março de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.
307687414

Edital n.º 238/2014
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal do Fundão:
Torna público que a Câmara Municipal do Fundão em reunião ordinária de 21 de fevereiro de 2014 aprovou a proposta de alteração da delimitação da área de reabilitação urbana “Zona Antiga do Fundão”, bem
como do programa de reabilitação urbana, nomeadamente no que respeita
ao quadro de apoios e incentivos, nos termos do programa estratégico
de reabilitação urbana e respetivos anexos. Para os efeitos previstos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro,
foram os referidos documentos remetidos à Assembleia Municipal e
aprovados em sessão de 26 do mesmo mês, pelo que se submetem a
apreciação pública pelo prazo de trinta dias, contados desde a data da
publicação deste edital no Diário da República nos termos do disposto
nos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo. O

MUNICÍPIO DE MACHICO
Aviso n.º 3924/2014
Ricardo Miguel Nunes Franco, Presidente da Câmara Municipal de
Machico, torna público que a Câmara Municipal de Machico em reunião
ordinária do dia 20 de fevereiro de 2014, em execução da deliberação tomada
em reunião ordinária da assembleia municipal do dia 18 de dezembro de
2013, aprovou o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais.
Os interessados poderão consultar na Secretaria-Geral ou no sítio da
internet (www.cm-machico.pt) o mencionado regulamento.
13 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Miguel Nunes Franco.
307687422

