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MUNICÍPIO DE SINES

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 3651/2013

Aviso n.º 3655/2013

Para os devidos efeitos, se torna público que nos termos do artigo 44.º
da Lei nº 64-B/2011, de 30 dezembro (LOE 2012) após anuência do
Presidente da Câmara (despacho de 20/11/2012), foi autorizada a prorrogação da situação de Mobilidade Interna até 31de dezembro de 2012,
de Helena Maria Aranda da Clara, a exercer funções de Coordenadora
Técnica no Agrupamento de Escolas de Santo André, com efeitos a 01
de janeiro de 2011.

Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, vereadora da área de
recursos humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público que nos termos do previsto
nos n.º 2 do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 76.º, todos do regime de contrato de trabalho em funções publicas, aprovados pela lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro e em observância ao preceituado no artigo 12.º da
lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e na sequência de procedimento
concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para a categoria de técnico superior — funções de chefe de frente de casa, aberto por aviso publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 80, de 26 de abril de 2011, por
despacho de 31 de janeiro de 2013, foi homologada a decisão da classificação atribuída pelo respetivo júri e consequentemente determinada a
conclusão, com sucesso, do período experimental da trabalhadora, Ana
Sofia Maio Ricardo.

18 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Coelho
Carvalho, Dr.
306767198
Aviso n.º 3652/2013
Plano de Pormenor do Forte do Revelim
Cármen Amador Isabel Francisco, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sines, nos termos Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro,
torna público que a Câmara Municipal de Sines, em Reunião de Câmara Pública de 18 de janeiro de 2013, deliberou iniciar o processo de
elaboração e o período de audiência prévia do Plano de Pormenor do
Forte do Revelim.
O Plano de Pormenor do Forte do Revelim abrange uma área de intervenção com cerca de 55 ha, localizado na zona Sul-Poente da Cidade de
Sines. Os limites propostos para o Plano de Pormenor são: a nordeste o
limite do PPRU da Zona Histórica de Sines, a noroeste a Rua do Porto
Industrial (incluindo viaduto) e a sul da Avenida Vasco da Gama.
O prazo estabelecido para a elaboração do Plano é de 9 meses.
Os interessados poderão, no prazo máximo de 15 dias após a publicação no Diário da República, proceder junto da Câmara Municipal de
Sines, à formulação de sugestões, bem como apresentar informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
procedimento de elaboração do Plano.
Os termos de referência com a justificação para a sujeição do plano a
avaliação ambiental estratégica, com a indicação da área de intervenção
poderão ser consultados no Serviço Administrativo do Departamento de
Gestão Territorial, da Câmara Municipal de Sines, todos os dias úteis, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos ou ainda em www.sines.pt.
Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser dada a publicidade prevista na lei.
21 de fevereiro de 2013. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Sines, Cármen Amador Isabel Francisco, Dr.ª
206804343

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 3653/2013
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do signatário, foi deferida a prorrogação da licença sem remuneração, ao abrigo
dos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, da trabalhadora Susana Marta Rodrigues Santos, com a categoria de Assistente
Operacional, por mais três meses, ou seja até 31 de março de 2013.
18 de fevereiro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, nos termos do despacho n.º 17475, de 23.10.09, o
Vereador, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.
306764605
Aviso n.º 3654/2013
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 21
de fevereiro de 2013, nos termos do n.º 11 do artigo 35.º, em conjugação
com a alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, determinei a manutenção da suspensão do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho
na categoria de encarregado operacional da carreira geral de assistente
operacional na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para desempenhar funções na Área de Limpeza Urbana da Divisão de Gestão de Áreas Urbanas, aberto pelo aviso
n.º 24447/2010, ref. 33/10, publicado no Diário da República, 2º Série,
n.º 229, de 25 de novembro de 2010.
21 de fevereiro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, nos termos do despacho n.º 17475, de 23.10.2009,
o Vereador, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.
306776278

25 de fevereiro de 2013. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana
Margarida Ferreira da Silva.
306788299

MUNICÍPIO DE VILA FLOR
Aviso (extrato) n.º 3656/2013
Torna-se público que, o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 44 postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo determinado (resolutivo Certo)
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto através
do aviso n.º 1658/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 23, de 1/02/2013 ficou deserto.
28 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Artur Guilherme
Gonçalves Vaz Pimentel, Dr.
306793069

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.º 3657/2013
Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, Vogal do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que o Conselho
de Administração deliberou, na reunião que teve lugar no dia 04 de
março de 2013, revogar os atos de nomeação, nas respetivas categorias,
dos funcionários seguintes: Eng. Albertino Abílio Moutinho da Silva e
Eng. José Alberto Ferreira Sá dos Reis, na carreira de Técnico Superior
Assessor Principal, de 10 de março de 1997; Eng. Ângelo Lúcio e Sousa
Oliveira Maia, na carreira de Técnico Superior Assessor e da Dra. Isabel
Cristina da Silva Santos, na carreira de Técnico Superior Principal, de
26 de junho de 2007, por serem atos válidos mas desfavoráveis aos
interesses dos respetivos destinatários, nos termos do artigo 140.º, do
Código do Procedimento Administrativo.
4/03/2013. — O Vogal do Conselho de Administração, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos.
306804546
Aviso n.º 3658/2013
Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, Vogal do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em cumprimento da alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
faz público que o Conselho de Administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 04 de março de 2013, e após audição prévia
resultante da deliberação do Conselho de Administração, tomada na
reunião que teve lugar no dia 4 de fevereiro do corrente ano, cessar as
comissões de serviço dos dirigentes seguintes: Eng.ª Maria Assunção
Calheiros de Abreu; Eng. Ângelo Lúcio e Sousa Oliveira Maia; Eng.
Pedro Manuel dos Santos Gonçalves Rito; Dra. Isabel Cristina da Silva
Santos; Eng. José Adriano Castro Coutinho; Eng.ª Atilía Maria de Freitas

