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Por motivo de falecimento:

Carlos Alberto Azevedo Lopes, Assistente Operacional, a 3 de se-
tembro de 2014.

Por motivo de despedimento resultante de procedimento disciplinar:

António Rafael Rodrigues Couto, Assistente Operacional, a 15 de 
setembro de 2015.

11 de janeiro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, com 
competências delegadas, Rosa Maria Lopes Bandeira Simão.

309255777 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso (extrato) n.º 1043/2016
Em cumprimento do disposto na al. d), n.º 1, do Artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que foi extinta a relação 
jurídica de emprego publico com Luis Fernando Russo Caetano, as-
sistente operacional, colocado na 1.ª posição remuneratória, nível re-
muneratório 1, por motivo de falecimento, com efeitos a partir de 2 de 
janeiro de 2016.

13 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 
Langrouva.

309265204 

 Edital n.º 83/2016

Audiência pública

Projeto de Regulamento de Utilização e Funcionamento 
das Instalações Desportivas Municipais 

do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal do 

de Figueira de Castelo Rodrigo:
Torna público, ao abrigo da competência que lhe confere a alínea t), 

do n.º 1, do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia 
29 de dezembro de 2015, deliberou aprovar o Projeto de Regulamento 
de Utilização e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais 
do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no sentido de submeter 
o mesmo a consulta pública, para recolha de sugestões, pelo período 
de 30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, para 
cumprimento do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo.

O documento acima referenciado encontra -se disponível no Gabinete 
de Apoio à Presidência, onde poderá ser consultado todos os dias úteis 
das 9.00 às 17:30, bem como no sítio do Município de Figueira de 
Castelo Rodrigo na internet, em www.cm -fcr.pt.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 101.º do C.P.A. convidam -se 
os interessados a apresentar por escrito eventuais sugestões dentro do 
período atrás referido, para o Município de Figueira de Castelo Rodrigo, 
Largo Dr. Vilhena, n.º 1, 6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo ou 
através do endereço eletrónio cm -fcr@cm -fcr.pt. 

13 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 
Langrouva.

309265156 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Aviso (extrato) n.º 1044/2016
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara Muni-

cipal do Fundão:
Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo n.º 27.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 136/14, de 09 de setembro, que se encontra em fase de discussão 
pública, com a duração de 15 dias, contados a partir do oitavo dia 
seguinte à publicação do presente aviso, tendo por objeto a proposta 
de alteração da operação de operação de loteamento, titulado pelo 
alvará n.º 6/03, de 14/07/2003, promovida por Sandrina Dias Mar-
ques, que vai recair sobre o lote n.º 3, sita Quinta de São Sebastião, 
na cidade do Fundão.

O processo encontra -se disponível para consulta na Divisão de Gestão 
Urbanística, desta Autarquia, todos os dias úteis das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,00 às 17,30 horas.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros de 
igual teor, que além do Diário da República, do Jornal do Fundão e do 
sítio eletrónico deste Município (www.cm -fundao.pt), vão ser afixados 
nos lugares públicos do costume.

14 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Alexandre Bernardo Fernandes.

209274577 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 1045/2016
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no ar-

tigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se torna público que, na sequência 
do procedimento concursal n.º 02/2014, para constituição de reservas 
de recrutamento na categoria de assistente operacional da carreira de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril de 2014, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Melissa 
Nascimento Julião, Brígida Isabel Sousa Gualdino Matias, Lina Maria 
Inácio Guia, Ana Sofia Martins Loures Silva, Ricardo Manuel Duarte 
Guerreiro, Rosa Maria Pato Pereira, Mónica Cristiana Neves Pereira, 
Carla Sofia Rodrigues Viegas, Maria Elisabete Miranda Marques, Sandra 
Isabel Bexiga Contreiras, Sílvia Maria Ascenso Guerreiro, Mónica Paula 
Alves Neves, Sónia Cristina Jerónimo Silva Matos, Denise Alexandra 
Pereira Rodrigues e Vera Cristina Gonçalves Oliveira, na categoria de 
assistente operacional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 1, com início em 11/01/2016.

14 de janeiro de 2016. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

309281348 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso (extrato) n.º 1046/2016
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da Câmara Municipal de 

Loures, em cumprimento do disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do Procedimento 
Administrativo, e da deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
que aprovou a proposta de deliberação n.º 551/2015, tomada na 
sua 52.ª reunião ordinária realizada em 25 de novembro de 2015 e 
publicada no Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Muni-
cipal” n.º 23 de 25 de novembro de 2015, e nos termos do n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, 
torna público que decorre o período de consulta pública referente 
à alteração do Regulamento de Taxas Municipais vigente através 
da introdução das taxas referentes às figuras da mera comunicação 
prévia e da autorização, ambas previstas no Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de Comercio, Serviços e Restau-
ração, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, nos 
Capítulos II (Administração Geral) e III (Urbanização e Edificação) 
daquele Regulamento e da respetiva fundamentação económico-fi-
nanceira no Anexo I do mesmo, pelo prazo de 30 dias úteis contados 
a seguir à data da sua publicação no Diário da República, podendo 
o documento ser consultado no edifício da Câmara Municipal de 
Loures, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, nos dias úteis entre 
as 9h:00 m e as 17h:30 m, nas Juntas de Freguesia do concelho de 
Loures e na página da Internet da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt). As eventuais sugestões deverão ser formalizadas 
por escrito, conter a referência expressa à alteração em causa e dar 
entrada na Câmara Municipal de Loures, Departamento de Planea-
mento, Finanças e Logística — Divisão de Planeamento e Controlo 
de Atividades, Rua Manuel Augusto Pacheco, n.º 4, 2670 Loures, 
até às 17h:30 m do trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação no Diário da República, ou enviadas para o endereço 
eletrónico dpca@cm-loures.pt, dando, neste caso, o consentimento 
para que o respetivo endereço eletrónico seja utilizado para efeitos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, até ao trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação no Diário da República.

13 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Bernardino Soares.
309266769 


