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 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 13227/2012
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/02, torna -se público que foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 17/09/2012, 
com Rute Arminda de Almeida para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Auxiliar de Ação Educativa, 1.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 1 da TRU (€485,00).

Isento de visto do Tribunal de Contas.
20 de setembro de 2012. — Por subdelegação de competências (despa-

cho n.º 02/X/VP/09), a Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Rosária Maria Soares Murça.

306412749 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 13228/2012
Para os devidos e legais efeitos e nos termos do previsto nos arti-

gos 234.º e 235.º do RCTFP aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que por despacho do senhor presidente da 
câmara, datado de 30 de abril de 2012, foi concedida licença sem re-
muneração ao trabalhador encarregado operacional, Silvério Augusto 
Oliveira Alves da Silva, pelo período de oito meses a partir a 2 de maio 
de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

306415827 

 Aviso n.º 13229/2012
Para os devidos e legais efeitos e nos termos do previsto nos arti-

gos 234.º e 235.º do RCTFP aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que por despacho do senhor presidente da 
câmara, datado de 30 de julho de 2012, foi concedida licença sem re-
muneração ao trabalhador assistente operacional, António Jorge Pires 
Teixeira, pelo período de 360 dias com efeitos a 1 de setembro de 2012.

26 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

306415584 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 13230/2012
Victor Manuel Alves Mendes, presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público, nos termos e para os efeitos previstos no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara 
Municipal, em reunião ordinária de 3 de setembro de 2012, deliberou 
dar início ao período de discussão pública do Projeto de Regulamento 
Municipal — Centro COM VIDA, Incentivo ao arrendamento no cen-
tro histórico de Ponte de Lima, pelo período de 30 dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O documento encontra -se disponível para consulta no Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe do Município de Ponte de Lima, de segunda a 
sexta -feira das 09:00 h às 12:00 h, das 14:00h às 16:00h, sito no Edifício 
dos Paços do Concelho de Ponte de Lima, e no site da Internet, desta 
Câmara Municipal, endereço www.cm -pontedelima.pt.

Durante esse período, qualquer interessado poderá formular as re-
clamações, observações ou sugestões que entenda por convenientes, 
as quais deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas ao presidente 
da Câmara.

20 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes.

306411217 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 13231/2012

2.ª Alteração do Plano Diretor Municipal de Ponte de Sor
João José de Carvalho Taveira Pinto, Presidente da Câmara Munici-

pal de Ponte de Sor, torna público, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro 
(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que a 
Assembleia Municipal de Ponte de Sor, na sua reunião realizada no dia 
27 de julho de 2012, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal datada 
de 4 de julho de 2012, aprovar a 2.ª alteração do Plano Diretor Municipal.

A 2.ª alteração do Plano Diretor Municipal de Ponte de Sor consiste 
numa mudança pontual de categoria de solo no interior do perímetro 
urbano de Ponte de Sor, na área da zona industrial, com incidência nas 
peças desenhadas F13.2 — Estrutura Urbana de Ponte de Sor (Escala 
1:5000) e F1.2 — Planta de Ordenamento (Escala 1:25000), que a seguir 
se publicam, aproveitando -se ainda a presente alteração para republicar 
na íntegra a Planta de Condicionantes do Plano (Escala 1:25000), aten-
dendo a recentes retificações da REN de Ponte de Sor.

30 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
José de Carvalho Taveira Pinto. 

  

------------------------------DELIBERAÇÃO -----------------------------

---- MARIA MANUELA CARVALHO CORREIA LOPES, Chefe de Divisão Administrativa da 

Câmara Municipal de Ponte de Sor.--------------------------------------------  

---- Certifico que, da Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 

Ponte de Sor, realizada no dia vinte e sete de julho de dois mil e doze, 

consta entre outras, a seguinte deliberação:---------------------------------  

---- “PONTO DOIS – APRECIAÇÃO / APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA SEGUNDA (2.ª) 

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PONTE DE SOR.------------------------  

---- Os originais da proposta ficarão arquivados em caixa própria, devido à 

sua extensão e difícil transcrição para esta ata, no respetivo maço de 

documentos, devidamente numerados e rubricados de folhas número sete a folhas 

número oito e restante Processo.---------------------------------------------  

---- Não havendo qualquer intervenção sobre o assunto, a Assembleia Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta.”--------------------  

---- E por ser verdade, mandei passar a presente certidão, que assino e faço 

autenticar com o selo em branco em uso neste Município.----------------------  

---- Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Ponte de Sor, aos trinta 

dias do mês de agosto de dois mil e doze.------------------------------------  

A Chefe de Divisão Administrativa, 

Maria Manuela Carvalho Correia Lopes 

 Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

13096 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_Ordenamento_13096_1.jpg
13097 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_Ordenamento_13097_2.jpg
13099 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_condicionantes_13099_3.jpg
13100 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_condicionantes_13100_4.jpg
13104 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_condicionantes_13104_5.jpg
13106 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Planta_de_condicionantes_13106_6.jpg

606416272 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso (extrato) n.º 13232/2012
Em cumprimento do disposto no artigo 36.º, n.º 6 da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, por remissão do artigo 12.º, n.º 11 da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, informa -se que o resultado da 
avaliação final do período experimental, concluído com sucesso por 
homologação do despacho do presidente da Câmara de 21 de setembro 
de 2012, na sequência do procedimento concursal comum, para ocupação 
de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional, 
na atividade de coveiro (ref.ª 01/dgua/ec), está afixada no edifício dos 
Paços do Concelho e disponibilizada na sua página eletrónica.

25 de setembro de 2012. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Lucinda Delgado, Dr.ª

306413104 

ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal 
comum para contratação por tempo determinado, a tempo parcial, com 
vista ao preenchimento dos postos de trabalho referentes a 4 assistentes 
operacionais, aberto pelo aviso n.º 9553/2012, publicado no Diário da 
República 2.ª série, n.º 134, de 12 de julho de 2012, homologada a 17 
de setembro de 2012.

Nos termos do artigo 39.º, n.º 3 da referida Portaria, da homologação da 
lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

21/09/2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
306406536 




