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01/09/1989 a 30/09/1992 — Exerceu as funções de Diretora Administrativa Financeira na empresa “Cleian Publicidade e Promoções, Lda”,
Agência de Publicidade e Promoções;
16/05/1977 a 31/08/1989 — Exerceu as funções de Gerente financeira
(6 anos), Assistente de aplicações financeiras (4 anos) e Secretária da
Presidência (2 anos);
308250088

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE
Aviso n.º 76/2015
Torna-se público que a Assembleia Municipal de Alvaiázere aprovou,
na sua sessão ordinária de 26/11/2014, sob proposta da Câmara Municipal e após discussão pública o seguinte regulamento: “Regulamento
Municipal de Apoio às Freguesias”, que entra em vigor no primeiro dia
útil seguinte ao da sua publicação, nos termos legais.
Mais torna público que o Regulamento em apreço poderá ser consultado no site da Câmara Municipal em www.cm-alvaiazere.pt
19 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo
Tito Morgado.
308317789

MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Aviso (extrato) n.º 77/2015
Cessação da relação jurídica de emprego público
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, adaptado à Administração Local
pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se público que
cessaram, por motivo de aposentação e exoneração, a relação jurídica
de emprego público, por tempo indeterminado, dos seguintes trabalhadores: Maria Idalina da Silva Jorge Saraiva — assistente operacional,
posição 3, nível 3, no dia 1 de agosto de 2014, aposentação; Maria
da Conceição Duarte dos Santos Oliveira — assistente operacional,
posição 2, nível 2, no dia 1 de agosto de 2014, aposentação; Maria do
Carmo Marçal Leonardo Santos — assistente operacional, posição 4,
nível 4, no dia 1 de agosto de 2014, aposentação; João César Nogueira
Lima — assistente operacional, posição 1, nível 1, no dia 1 de setembro
de 2014, exoneração; Georgina Afonsa Simões — assistente operacional,
posição 4, nível 4, no dia 1 de novembro de 2014, aposentação.
9 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
António Pinto Coutinho.
308300907

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
Aviso n.º 78/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com o artigo 46.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi homologada
em 19 de novembro de 2014, a ata da avaliação final da conclusão com
sucesso do período experimental do trabalhador Marco Filipe Chaves
Antunes, com a classificação de 15,50 valores, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 776/2013, publicado
no Diário da República n.º 12, de 17 de janeiro de 2013.
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Hernâni Dinis
Venâncio Dias, Dr.
308311194

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO
Aviso (extrato) n.º 79/2015
Processo n.º 13454/2014
Alteração ao alvará de loteamento n.º 02/1984, de 4 de outubro
da União de Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela
Nos termos do n.º 2 e 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na sua atual redação (D.-L. 26/2010, de 30 de

março), por despacho de 10-12-2014 do Ex.mo Senhor Vereador Francisco
Luís Teixeira Alves, com funções delegadas ao abrigo do Despacho
n.º 27/2014, de 21 de julho, foi autorizado a abertura do procedimento
por discussão pública sobre o pedido de alteração ao alvará de loteamento
n.º 02/1984, de 4 de outubro, situado no lugar do Pinheiro, da União de
Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela, requerida por José
Eduardo Rodrigues Fernandes, Contribuinte Fiscal n.º 184 765 889,
residente na Rua do Barbeito de Cima, lote 15, da freguesia acima
referida, designadamente na autorização para construção de anexos no
referido lote n.º 15 com a seguinte área: área do lote 1036,00 m², área
de implantação 134,00 m² e área de anexos de 90,00 m².
Por este meio, revela-se que vai ser dado início ao período de discussão pública a decorrer durante o prazo de 15 dias úteis, contados a
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
de 2.ª série.
Toda a tramitação procedimental e demais elementos estão disponíveis
para efeitos de consulta, no SAU — Serviço de Atendimento Único, no
Edifício do município, sito na Praça da República, em Refojos, das 9.00
às 13.00 horas e das 14.00 às 18.00 horas.
Qualquer interessado pode apresentar por escrito, no decurso daquele
período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
respetivo procedimento de elaboração, as quais deverão ser entregues,
no Serviço de Atendimento Único, dentro do horário de Atendimento.
Para os devidos efeitos legais considera-se cumprida a respetiva
divulgação, através do presente aviso, que será afixado nos lugares públicos do costume, na sede da União de Freguesias de Refojos de Basto,
Outeiro e Painzela, publicitado nos meios de comunicação social, e na
Página da Internet deste município.
12 de dezembro de 2014. — O Vereador, Francisco Luís Teixeira
Alves.
308300534

MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 80/2015
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35-A/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
16 de dezembro de 2014, determinei a celebração de contrato de trabalho
por tempo indeterminado, para o exercício de funções públicas, com o
candidato Joaquim Moisés Dias Resende, classificado em 1.º lugar no
Procedimento Concursal Comum de Recrutamento de Trabalhadores
com Vista à Ocupação de Um Posto de Trabalho em Regime de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na Carreira/Categoria de Assistente Operacional — Referência C — Pedreiro,
com a posição remuneratória 1.ª e com o nível remuneratório 1, a que
corresponde a remuneração base mensal de € 505,00 (quinhentos e cinco
Euros), da Tabela Remuneratória Única dos trabalhadores que exercem
funções públicas devendo o mesmo iniciar funções a 22 de dezembro
de 2014. Para efeitos do estipulado no artigo 45.º da LTFP, nomeei para
júri do período experimental os seguintes elementos.
Presidente: Chefe da Divisão de Execução de Obras, César Serrenho
Reboleira
Vogais Efetivos: Carlos Manuel Santos Espírito Santo e João Custódio
Gonçalves Ferreira, Assistentes Operacionais.
16 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
308318363
Edital n.º 5/2015
Declaração da Correção Material do Plano Diretor Municipal
de Caldas da Rainha
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal
de Caldas da Rainha.
Torna público que, nos termos do previsto no artigo 97.º-A do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, a Câmara Municipal
de Caldas da Rainha, na reunião de 17 de outubro de 2014, declarou a
2.ª Correção Material ao Plano Diretor Municipal de Caldas da Rainha,
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2002, no
Diário da República, 1.ª série — B, n.º 138 de 18 de junho de 2002.
Torna ainda público que esta declaração foi comunicada previamente
à Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação Desenvolvimento
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Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), como estipula o n.º 3
do artigo supracitado.
Publica-se em anexo a Planta de Ordenamento do PDM de Caldas da
Rainha, com as correções efetuadas na área alvo da 1.ª correção material
anterior (Edital 413/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 86 de 4 de maio de 2011), visando corrigir a ativação incorreta de
algumas classes de espaço sobrepostas que se assumem como erros
materiais patentes e manifestos, na representação cartográfica.
27 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
27054 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_27054_1.jpg

608322631

MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS
Aviso n.º 81/2015
Licenças sem remuneração
Nos termos do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi
autorizado o pedido de prorrogação da licença sem remuneração, inicialmente solicitada pelo período de 11 meses e 5 dias — de 27-12-2013 a
12-12-2014 — da trabalhadora Alexandra José Caldeira Santos, com a
carreira e categoria de assistente técnica, por seis anos, com início no dia
13 de dezembro de 2014, ficando assim a referida colaboradora sujeita
aos efeitos previstos no n.º 5 do artigo 281.º da lei supra referida.
Outrossim, foi autorizado o pedido de licença sem remuneração, à
funcionária Olga Maria Jardim Abreu Freitas, com a carreira e categoria
de assistente operacional, pelo período de 9 meses, com início a 21 de
janeiro de 2015.
10 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de
Câmara de Lobos, Pedro Emanuel Abreu Coelho.
308306245
Nome

António Manuel Mendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helena Maria Inácio Ramos Almeida . . . . . . . . . . .
Maria Arminda Todo Bom Montes Silva. . . . . . . . .
António Alberto Ferreira Venceslau. . . . . . . . . . . . .
Isabel Maria Brito Fernandes Pinto . . . . . . . . . . . . .
Rogério Ribeiro Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUNICÍPIO DE CAMINHA
Aviso n.º 82/2015
Alteração ao loteamento municipal da Área Empresarial
da Gelfa, Lugar de Laboradas, Freguesia de Âncora
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha, torna público que, nos termos e para efeitos do n.º 5
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, é aberto um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias
contados a partir do 8.º dia, após a publicação deste aviso no Diário da
República, tendo por objeto a alteração ao projeto de loteamento municipal sito no Lugar de Laboradas, Âncora. A alteração ao projeto de
loteamento referido encontra-se disponível para consulta nos dias úteis
das 09h00 horas às 13h00 horas e das 14h00 horas às 16h30 horas, na
Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Edifícios, sito no Largo
Calouste Gulbenkian, em Caminha e na página eletrónica do município
com endereço www.cm-caminha.pt. Todas as questões que possam
ser consideradas no âmbito do presente procedimento, nomeadamente
reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento que
os interessados pretendam apresentar, deverão ser feitas por escrito,
devidamente fundamentadas e dirigidas ao senhor presidente da Câmara
Municipal de Caminha.
15 de dezembro de 2014. — O Presidente do Município de Caminha,
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves.
308309697

MUNICÍPIO DO CARTAXO
Aviso n.º 83/2015
Cessação de funções
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público a lista de pessoal que
cessou funções:

Categoria

Motivo da cessação

Data
da cessação

Posição/
Escalão

Nível/
Índice

Bombeiro 1.ª classe . . . . . . . . .
Assistente Operacional. . . . . . .
Assistente Operacional. . . . . . .
Assistente Operacional. . . . . . .
Assistente Operacional. . . . . . .
Assistente Operacional. . . . . . .

Aposentação. . . . . . . .
Aposentação. . . . . . . .
Reforma . . . . . . . . . . .
Aposentação. . . . . . . .
Aposentação. . . . . . . .
Aposentação. . . . . . . .

1-8-2014
1-8-2014
1-8-2014
1-9-2014
1-9-2014
1-9-2014

3
4-5
1-2
1
2
2-3

196
4-5
1-2
1
2
2-3

3 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Fernando M. S. Amorim.

MUNICÍPIO DE CASCAIS
Aviso n.º 84/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea d), do n.º 2, do
artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, conforme despacho do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 6 de novembro de 2014, foi designado
Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Miguel Mello Breyner
Mantero, com efeitos a 6 de novembro de 2014.
6 de novembro de 2014. — A Vereadora (no uso das competências
delegadas conforme Despacho n.º 58/2014, de 04 de julho), Paula Gomes da Silva.
ANEXO
Nota Curricular

308249043

Mecânica Naval Técnicas, curso — Instituto de Tecnologia Náutico
de Paço d’Arcos — Portugal, concluído em outubro de 1997.
Experiência profissional:
Desde novembro de 2008 — Sócio Gerente — AGT — Asian Global
Trading Corporation, L.da;
Setembro 2005 a outubro 2008 — Diretor Geral — SIM — Sociedade
Industrial de Macau, L.da;
Novembro 2004 a agosto 2005 — Responsável pelo Departamento
de Trading e Procurment — Empor S. A.;
Março 2004 a outubro 2004 — Sócio Gerente — Crux — Comércio
Internacional, L.da;
Março de 2003 — Adjunto do Diretor de Manutenção — Quinta da
Marinha SGPS;
2002 a 2003 — Responsável pelo controle de qualidade e manutenção — Siva, Cervag (Volkswagen), Cercascais (Audi).
308314726

Dados pessoais:
Nome — Miguel de Mello Breyner Mantero
Data nascimento — 3 de novembro de 1975
Nacionalidade — Portuguesa
Formação académica:
Licenciatura em Engenharia Industrial — Universidade Moderna de
Lisboa — Portugal, concluída em fevereiro de 2003;

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Aviso n.º 85/2015
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do
artigo 30.º e em cumprimento com o n.º 4 do artigo 36.º, ambos da

