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Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos de estilo e publicados em dois jornais
diários e um semanário.
15 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Paulo Vistas.
207128092

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso n.º 9593/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do disposto
das disposições conjugadas no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, e artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
concluíram com sucesso os períodos experimentais, de acordo com
os processos de avaliação elaborados nos termos do n.º 4 do citado
artigo 12.º e homologados pelos meus despachos de 17 de outubro de
2012 e 4 de fevereiro de 2013, os assistentes operacionais Fernando José
Afonso Gonçalves Elísio (vigilante de parques e jardins, José Carlos
Neto de Brito (cantoneiro de limpeza) e Fernando Rodrigues Pegado
(fiel de mercados e feiras).
15 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino Mendes.
307121506

MUNICÍPIO DE PINHEL
Edital n.º 756/2013
António Luís Monteiro Ruas, Presidente da Câmara Municipal de
Pinhel, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 29 de abril de 2013, após o decurso da
fase de apreciação pública, deliberou aprovar a alteração à alínea h)
do ponto 2 do artigo 4.º do Regulamento de Urbanização e Edificação
do Município de Pinhel, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 55 de 19 de março de 2013, o qual entra em vigor no dia seguinte
após publicação do presente edital no Diário da República.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares de costume.
3 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, António Luís Monteiro Ruas.
307090192

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 9594/2013
Discussão Pública
Aditamento n.º 7 ao Alvará de Loteamento N.º 11/1998
Rua de Timor e Rua de Angola — Moinhos Novos — Póvoa de Lanhoso
A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos
e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de
março, que se encontra aberto um período de discussão pública, pelo
prazo de 15 dias, tendo por objetivo a aprovação de uma alteração
ao alvará de loteamento, designadamente, o lote n.º 22, sito em Rua
de Timor e Rua de Angola, Moinhos Novos, freguesia e concelho de
Póvoa de Lanhoso, em que é requerente Vítor Manuel Antunes Leite,
contribuinte n.º 214035603, com sede na Rua Maria da Fonte, n.º 94,
1.º, 4830-548 Póvoa de Lanhoso.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais
serão posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles
que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos;
Mais se torna público o processo respeitante à operação de loteamento,
acompanhado de informação técnica elaborada pela respetiva Divisão
Municipal, se encontra disponível para consulta, da Divisão de Gestão
Urbanística, sita na Avenida da República no Edifício dos Paços do
Concelho da Póvoa de Lanhoso.
14 de junho de 2013. — O Vereador, Dr. Armando Ferreira Fernandes.
307046339
Aviso n.º 9595/2013
Cessação de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público a cessação de
relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, do
trabalhador Armando Joaquim de Freitas, na carreira de Assistente
Operacional, com efeitos a partir de 1 junho de 2013.
12 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel José Torcato
Soares Baptista.
307115667
Aviso n.º 9596/2013
Conclusão do período experimental
Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, torna público para os devidos efeitos e de acordo
com o preceituado no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, conjugado com artigo 75.º e 76.º, do Regime de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, que homologou em 10 de julho de 2013, a conclusão
com sucesso do período de estágio/experimental do trabalhador André
Filipe Rodrigues Cruz, com uma classificação final de 18 valores, na
sequência de concurso externo para ingresso na carreira de especialista
de informática, aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da
República, n.º 142, de 24 de julho de 2012.
Ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março,
conjugado com o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Pública,
aprovado pela lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de especialista de informática, categoria especialista de
informática de grau 1, nível 2, com o trabalhador André Filipe Rodrigues
Cruz, com produção de efeitos a 1 de agosto de 2013.
12 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel José Torcato
Soares Baptista.
307115618
Aviso n.º 9597/2013
Conclusão do período experimental
Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, torna público para os devidos efeitos e de acordo
com o preceituado no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, conjugado com artigo 75.º e 76.º, do Regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, que homologou em 10 de julho de 2013, a conclusão com
sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores integrados
na carreira/categoria de Técnico Superior e abrangidos pelo Acordo
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e bem como pelo
Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, de 1 de março: Ângela Filipa
Peixoto Matos, Joana de Fátima Peixoto Martins ambas da área de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, Melisa Ferreira Costa
da área de Ambiente e Recursos Rurais, Marta Sofia Fernandes Ferreira
da área de Informação Geográfica, Hélder Manuel Lima Rodrigues
da área de Contabilidade e Pedro Manuel Gomes Esteves da área de
Turismo, na sequência do procedimento concursal comum, aberto por
aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 142 de 24 de
julho de 2012.
12 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel José Torcato
Soares Baptista.
307115586

