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 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 14938/2013

Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística
de Carcavelos Sul — Discussão Pública

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, faz pú-
blico que, no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de Cascais 
de 25.11.2013, a que se refere a proposta n.º 1623/2013, foi deliberado 
proceder à abertura do período discussão pública das propostas de Plano 
de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos Sul 
e da delimitação da Reserva Ecológica Nacional a decorrer pelo prazo de 
45 dias úteis, contados a partir do 5.º dia posterior à data da publicação do 
presente Aviso no Diário da República, em conformidade com o disposto 
nos n. os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setem-
bro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.

Durante o período referenciado neste Aviso, as propostas de plano 
e da delimitação da Reserva Ecológica Nacional, acompanhadas dos 
pareceres da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo e dos demais pareceres emitidos, encontram -se 
disponíveis para consulta no Departamento de Planeamento e Qualifi-
cação Ambiental, sito no Edifício Tardoz dos Paços do Concelho, na 
Praça 5 de Outubro, em Cascais, na Sede da União das Freguesias de 
Carcavelos e Parede, sita na Estrada Torre, n.º 1483, em Carcavelos, na 
Sede da União das Freguesias de Cascais e Estoril, sita no Largo Vitória 
1, em Cascais, na Junta de Freguesia de Alcabideche, sita na Praceta do 
Moinho, em Alcabideche e na Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rana, sita na Rua Dom Duarte Meneses, 12, em São Domingos de Rana, 
todos os dias úteis das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Também durante esse período estarão patentes duas exposições públi-
cas das mencionadas propostas, uma na Sede da União de Freguesias de 
Carcavelos e Parede e outra no Estoril, no edifício da União de Freguesias 
de Cascais e Estoril, sito na Rua de Santa Rita, 45.

Mais se informa, que serão, ainda, realizadas duas sessões públicas de 
esclarecimento, uma a ter lugar no dia 17 de dezembro de 2013, pelas 20:30 
horas, no Salão Nobre da Sede da União de Freguesias de Carcavelos e Pa-
rede e outra, no Centro Cultural de Cascais, sito na Avenida Rei Humberto 
II de Itália, em Cascais, no dia 14 de janeiro de 2014, pelas 20:30 horas.

Nesse sentido todos os interessados poderão apresentar as suas re-
clamações, observações ou sugestões, mediante requerimento dirigido 
ao Senhor Presidente de Câmara devidamente identificado, ou em livro 
de consulta pública, disponível no Departamento de Planeamento e 
Qualificação Ambiental/Divisão de Planeamento e Ordenamento do 
Território, sito no Edifício Tardoz dos Paços do Concelho, na Praça 5 
de Outubro, em Cascais ou então via correio eletrónico enviada para o 
endereço eletrónico: dort@cm -cascais.pt.

Para constar se publica este Aviso e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do estilo.

27 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras.

207431056 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Aviso n.º 14939/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º e do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com os artigos 73.º 
e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, foi homologada por meu despacho datado de 
16 de julho de 2013, a ata do júri responsável pelo acompanhamento e 
avaliação final que comprova que foi concluído com sucesso o período 
experimental dos trabalhadores, Paulo Jorge Teixeira Mesquita Nogueira, 
João Carlos Lima Oliveira e Nuno Alexandre Carvalho Magalhães, inse-
ridos na carreira/categoria de técnico superior, tendo-lhes sido atribuído 
a classificação de 16,13 valores.

9 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro 
da Mota Silva, Dr.

307423491 

da Licenciada Ana Sofia Semedo Correia, pelo período de 3 anos, a 
partir do dia 1 de novembro de 2013, nos termos n.º 2 do artigo 23.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à 
Administração Local por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto.

20 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita 
da Costa.

307429226 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso n.º 14940/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho, datado de 

28 de agosto de 2013, se procedeu à renovação da Comissão de Serviço 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 14941/2013
Para os devidos e legais efeitos se torna público, que pelo despacho 

do Sr. Presidente desta Câmara Municipal datado de 6 de novembro de 
2013, foi designada com efeitos a 1 de Novembro de 2013 para secretária 
do Gabinete de Apoio à Vereação, a trabalhadora desta Autarquia, Rita 
Isabel Coelho Palas nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro.

Nota curricular:
Identificação
Nome: Rita Isabel Coelho Palas
Data de Nascimento: 2 de setembro de 1980

Habilitações Literárias:
Licenciatura em Contabilidade e Finanças (Noturno) da Escola Supe-

rior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal.

Experiencia Profissional:
De outubro de 2000 a dezembro de 2001 — Assistente Técnica no 

Gabinete de Apoio ao Presidente do Município de Grândola.
De dezembro de 2001 a outubro de 2002 — Assistente Técnica na 

Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Grândola.
De dezembro de 2002 a agosto de 2009 — Assistente Técnica na 

Divisão de Desporto.
De agosto de 2009 até à atualidade — técnica superior de Conta-

bilidade e Finanças, nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de 
Grândola.

20 de novembro de 2013. — O Vereador do Pelouro da Administração 
e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.

307423726 

 MUNICÍPIO DAS LAJES DO PICO

Aviso n.º 14942/2013
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea a), do n.º 1, do ar-

tigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, por 
meu despacho, datado de 18 de outubro de 2013, foi nomeada, com 
efeitos, a partir de 19 de novembro, como chefe de gabinete de apoio 
pessoal: Elisabete Goulart Cardoso.

26 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Roberto Manuel 
Medeiros da Silva.

307426034 

 Aviso n.º 14943/2013
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, por meu despacho, 
datado de 18 de outubro de 2013, cessaram funções, com efeitos a partir 
da mesma data, a chefe de gabinete de apoio pessoal: Luisabela Machado 
Coutinho e a secretária: Elisabete Goulart Cardoso.

26 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Roberto Manuel 
Medeiros da Silva.

307425557 

 MUNICÍPIO DE MACHICO

Despacho n.º 15913/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despachos do Pre-

sidente da Câmara Municipal de Machico n.º 11/2013.P e 13/2013.P, 
datados de 31 de outubro e de 19 de novembro de 2013, proferidos ao 




