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MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 4743/2015

Discussão pública da alteração ao Plano de Pormenor
do Parque Empresarial de Soza — Parcela A
Eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara
Municipal:
Torna Público, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 77.º do
D.L n.º 380/99 de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo
D.L n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que a Câmara Municipal deliberou,
em reunião de câmara realizada em 16 de abril de 2015, proceder à abertura do período de discussão pública da proposta de alteração ao Plano
de Pormenor do Parque Empresarial de Soza — Parcela A.
O período da discussão pública decorrerá durante 22 dias contados a
partir do 5.º dia, após a publicação deste Aviso no Diário da República,
2.ª série.
Os elementos que constituem a proposta de alteração ao plano de pormenor estarão disponíveis para consulta na sede do Município de Vagos
e no site da Câmara Municipal de Vagos, em www.cm-vagos.pt.
As sugestões ou observações devem ser apresentadas por escrito até
ao final do período referido, devidamente fundamentadas e entregues
na Secção de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal durante
o horário normal de expediente (Segunda a Sexta Feira, das 08.30 às
16.30 horas), remetidas por correio dirigidas ao Presidente da Câmara
Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840-420 Vagos ou por correio
eletrónico para planeamento@cm-vagos.pt.
Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na Divisão de Planeamento e Projetos — Serviço de Planeamento, da Câmara
Municipal de Vagos durante o referido horário de expediente.
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.
23 de abril de 2015. — O Vice-Presidente da Câmara, Eng. João
Paulo de Sousa Gonçalves.
208590167

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA
Aviso n.º 4744/2015
Para cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público a cessação da relação
jurídica de emprego público, dos seguintes trabalhadores desta autarquia:
Amadeu Jorge Campaniço, carreira/categoria de Assistente Operacional, colocado na posição remuneratória 9, nível 9-10, correspondente
ao vencimento de 906,26 € desligado do serviço desde 01 de janeiro de
2015, por motivo de aposentação;
Inácio José Lucas Cid, carreira/categoria de Assistente Operacional,
colocado na posição remuneratória 7-8, nível 7-8, correspondente ao
vencimento de 799,84 €, desligado do serviço desde 01 de janeiro de
2015, por motivo de aposentação;

Victor Manuel Fernandes Martins Eira, carreira/categoria de Assistente Operacional, colocado na posição remuneratória 1, nível 1,
correspondente ao vencimento de 505,00 €, desligado do serviço desde
01 de janeiro de 2015, por motivo de extinção pelo trabalhador com
aviso prévio.
27 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra.
308575482

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aviso n.º 4745/2015
Elaboração dos Planos de Pormenor do Município
de Vila Pouca de Aguiar
António Alberto Pires de Aguiar Machado, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, torna público, nos termos dos artigos 74.º n.º 1 e 148.º n.º 4, alínea b) do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de
setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de
fevereiro, e do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, que a
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em reunião de Câmara de
26 de junho de 2014, deliberou proceder à elaboração dos planos de pormenor para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG’s)
identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, que deverão estar concluídos no
prazo de 730 dias, tendo aprovado os respetivos Termos de Referência
que fundamentam a oportunidade, fixam os objetivos e estabelecem os
prazos para a elaboração de cada Plano.
Torna-se ainda público, nos termos do artigo 77.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 380/99 de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que iniciar-se-á no 5.º dia útil, após
publicação do presente Aviso no Diário da República, nos termos do
artigo 148.º n.º 4, alínea b) do citado diploma, um período de 30 dias úteis
para participação dos interessados, podendo ser formuladas sugestões e
apresentadas informações sobre questões que possam ser consideradas
no âmbito do respetivo procedimento de elaboração.
Durante este período, os interessados poderão consultar os Termos
de Referência na Divisão de Ambiente e Urbanismo, sito na Rua Comendador Silva, 5450-020 Vila Pouca de Aguiar, no horário normal
de expediente, bem como na página da internet da Câmara Municipal
(www.cm-vpaguiar.pt).
A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações,
deverão ser feitas por escrito, até ao final do período referido, utilizando
para o efeito o impresso próprio que pode ser obtido na página da internet
da Câmara Municipal (www.cm-vpaguiar.pt) ou em suporte papel no
setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal, remetido por
correio dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar — Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar, ou
por correio eletrónico (geral@cm-vpaguiar.pt).
Durante o período de participação serão realizadas sessões públicas de
esclarecimento/recolha de sugestões, em data e local a designar, e posteriormente a divulgar num jornal de tiragem local, na página da internet
da Câmara Municipal (www.cm-vpaguiar.pt) e nos locais de estilo.
16 de março de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. António Alberto Pires de Aguiar Machado.
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PARTE J1
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Aviso n.º 4746/2015
Abertura de Procedimento Concursal para um titular de cargo
de direção intermédia de 1.º grau
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por Despacho n.º 08/PSM/2015 e por deliberação do Conselho Metropolitano

tomada sobre Proposta n.º 29/CEML/2015, torna-se público que se
encontra aberto e publicado na Bolsa de Emprego Público, a partir do
segundo dia de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias
úteis, contados do dia da publicação na referida bolsa, o procedimento
concursal com vista ao recrutamento do cargo de direção intermédia de
1.º grau — Diretor da Direção dos Serviços Metropolitanos do mapa de
pessoal da Área Metropolitana de Lisboa.
8 de abril de 2015. — O Primeiro-Secretário Metropolitano, Demétrio Alves.
308566378

