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21 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas aos 
candidatos, sempre que solicitadas, nos termos do disposto na alínea j) 
do artigo 22.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
introduzida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

24 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

306135089 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 7769/2012
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 

de Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que Jaquelina 
Gonçalves Guerreiro Rosa, com a categoria de Técnico Superior da car-
reira Técnica Superior, posição remuneratória 2, nível remuneratório 15, 
cessou a sua relação jurídica de emprego com esta Autarquia, em virtude 
de ter sido homologada em 12 de abril de 2012, a conclusão com sucesso, 
do período experimental da trabalhadora, contratada na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
a mesma categoria, na Câmara Municipal de Olhão.

22 de maio de 2012. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

306142962 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso n.º 7770/2012

6.ª Alteração a operação de loteamento promovida pela Câmara 
Municipal — Zona Industrial da Pedrulha — 2.ª fase

Período de discussão pública
José Carlos Calhoa Morais, Vereador da Câmara Municipal da Mea-

lhada, faz saber que:
1 — Trata -se da 6.ª alteração à Operação de Loteamento — Zona 

Industrial da Pedrulha — 2.ª Fase, promovida pela Autarquia Local, que 
conforme dispõe o n.º 5 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação está sujeita a um período de discussão pública.

2 — A Câmara Municipal da Mealhada, em reunião realizada a 3 de 
maio de 2012, deliberou proceder à abertura do período de discussão 
pública do Projeto da 6.ª alteração à Operação de Loteamento da Zona 
Industrial da Pedrulha — 2.ª Fase, promovido por esta autarquia, no 
âmbito do processo DGU 3/2004, cujo projeto se encontrará exposto na 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal, sita na Urbani-
zação do Choupal, lote 12 C — r/c, das 9h às 12h30 m e das 13h30 m às 
16h, durante um período de 15 dias, com início 8 dias após a publicação 
do presente aviso no Diário da República, 2.ª série.

3 — No mesmo período, qualquer interessado poderá apresentar, por 
escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões, a fim de, em fase 
ulterior, serem apreciadas e ponderadas pelo executivo municipal.

E, para que conste, mandei publicar este aviso no Diário da Repú-
blica e outros de igual teor, nos locais habituais e num jornal de âmbito 
regional.

9 de maio de 2012. — O Vereador da Câmara Municipal, José Carlos 
Calhoa Morais.

306080624 

 MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Aviso n.º 7771/2012
Arminda de Lurdes Andrez, Vereadora do Pelouro dos Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Monchique, ao abrigo do disposto 
no 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna público que, 
por despachos de 31 de maio de 2011 e 30 de dezembro de 2011, com 
o limite de 30 de junho de 2012, foi, ao abrigo dos Artigos 59.º a 63.º 
autorizada a prorrogação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora 
Paula Alexandra Jorge Calapez, Assistente Técnica do Município, para 
o desempenho de funções da carreira/categoria de Técnico Superior 
(área funcional de Design), entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória e 
os níveis 15 e 19.

Mais se torna público que, por despacho de 27 de dezembro de 2011, 
foi concedida licença sem remuneração, no período compreendido entre 
24 de janeiro de 2012 e 23 de janeiro de 2013, ao trabalhador Luís Filipe 
da Silva Bebiano, Técnico Superior do Município (área funcional de So-
ciologia), entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória e os níveis 19 e 23.

Torna -se, ainda, público que, por despacho de 2 de abril de 2012, foi 
concedida licença sem remuneração, no período compreendido entre 23 
de abril de 2012 e 6 de janeiro de 2013, à trabalhadora Tânia Luísa Vaz 
Candeias, técnica superior do Município (área funcional de Veterinária), 
entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória e os níveis 15 e 19.

25 de maio de 2012. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Arminda de Lurdes Andrez.

306137705 

 Edital n.º 542/2012
Dr. Rui Miguel Silva André, Presidente da Câmara Municipal de 

Monchique, torna público que, em reunião ordinária realizada a 6 de 
março de 2012 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada 
em 30 de abril de 2012, foram aprovados os seguintes Regulamentos 
Municipais, cujos textos podem ser consultados no portal do Município 
de Monchique (www.cm  -monchique.pt):

Regulamento do Enxoval do Bebé;
Regulamento do Banco Local de Voluntariado;
Regulamento do Banco Local de Ajudas Técnicas de Monchique.
23 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel da 

Silva André.
306131573 

 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso n.º 7772/2012
Fernando José Gomes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal 

de Montalegre:
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 15.º e no n.º 1 do artigo 94.

º do Decreto -Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, faço público que, na se-
quência da deliberação aprovada por unanimidade pela Câmara municipal 
em reunião ordinária realizada em 7 de maio de 2012, foi determinada a 
abertura do procedimento administrativo relativo à eventual classificação 
do edifício conhecido por “Pousada de Vila Nova” sito na localidade 
de Vila Nova, freguesia de Ferral, concelho de Montalegre, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Montalegre sob o n.º 567/20030514 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Ferral sob o artigo n.º 242, 
por constituir um bem imóvel cuja proteção e valorização representa um 
valor cultural a preservar pelo Município, retratando uma época marcante 
relativa à construção de barragens no concelho de Montalegre.

Mais faço saber, na fase de instrução do procedimento de classifica-
ção, o referido imóvel encontra -se em vias de classificação e passa a 
ter uma zona geral de proteção de 50 metros, contados a partir dos seus 
limites externos, cujo regime é fixado por lei. O imóvel em causa e os 
localizados na respetiva zona geral de proteção ficam abrangidos pelas 
disposições legais em vigor, designadamente os artigos 36.º, 37.º, 43.º 
e 45.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, por força do disposto no 
artigo 62.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

Os interessados podem, no prazo de 30 dias, contados a partir da 
afixação deste Edital, pronunciar -se por escrito, junto da Unidade de 
Serviços Urbanísticos e Licenciamentos, desta Câmara Municipal, sobre 
as questões que constituem objeto do presente procedimento, podendo 
para o efeito requerer diligências complementares e junção de elementos.

23 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Fernando José 
Gomes Rodrigues.

306130999 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 7773/2012

Discussão pública

Alteração ao alvará de loteamento n.º 170/91, sito na Avenida 
Barbosa du Bocage, Bairro do Areias, Freguesia de Montijo
Luís Pedro Cerqueira, diretor do Departamento de Ordenamento do 

Território e Urbanismo do Município de Montijo:
Torna público que, para efeitos do disposto no artigo 27.º do 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada 




