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publicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se os 
candidatos ao procedimento concursal comum para constituição de rela-
ção jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com vista ao preenchimento 
de um posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior 
(área de atividade de desporto), aberto pelo aviso n.º 8226/2012, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 18 de junho, que a 
ata da reunião do júri para admissão/exclusão de candidatos se encontra 
afixada no Edifício desta Câmara Municipal, sito no Largo D. Manuel 
I, 2150 -128 Golegã, bem como disponível na página eletrónica desta 
Câmara Municipal — www.cm -golega.pt, para se pronunciarem, por 
escrito, se assim o entenderem, sobre a intenção de exclusão, no prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República.

25 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez, Dr.
306287653 

 Aviso n.º 10874/2012
Para os efeitos contidos no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2001, de 6 de abril que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com vista ao preenchimento de três 
postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional 
(atividade de limpeza de ruas, cujo aviso de abertura n.º 1236/2012 foi 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 19, de 26 de janeiro, 
foi homologada por despacho do Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal, datado de 30 de julho de 2012, encontrando -se afixada no átrio do 
Edifício desta Câmara Municipal, sito no Largo D. Manuel I, 2150 -128 
Golegã e disponível na sua pagina eletrónica em www.cm -golega.pt

30 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez, Dr.
306290414 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA
Aviso n.º 10875/2012

Alteração à licença de operação de loteamento

Abertura de procedimento de consulta pública

Processo de loteamento n.º 29/96
Lino Dias Pereira, Vereador do Pelouro do Ordenamento do Território, 

Urbanismo e Obras Municipais, no uso da competência delegada (Edital 
n.º 18/2012) torna público, nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 70.º 
do Código do Procedimento Administrativo (C.P.A.), conjugado com 
o disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, 
de 30 de março, e do disposto no artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, alterado, e da deliberação do executivo datada de 
01/09/2009, que se submete a discussão pública o pedido de alteração à 
licença de operação de loteamento, cuja apreciação decorre na Câmara 
ao abrigo do processo n.º 29/96.

A alteração consiste em subtrair a parcela ao domínio público em bene-
fício do domínio privado do município de Leiria, resultante da operação 
de loteamento do prédio sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos.

O período de discussão pública decorre pelo prazo de quinze dias 
úteis, contados a partir do oitavo dia útil seguinte à data da respetiva 
publicação em jornal, em Diário da República, e no sítio do Município 
de Leiria na Internet, podendo no decorrer deste período, os interessados 
vir a pronunciar -se por escrito sobre a alteração pretendida, mediante 
requerimento dirigido ao Ex.mo Presidente da Câmara Municipal de 
Leiria, a remeter ou entregar no Departamento de Planeamento e Ges-
tão Urbanística, deste Município, onde se encontra patente o respetivo 
processo, para eventual consulta, todos os dias úteis entre as 09:00 horas 
e as 16:30 horas.

E para constar, se lavrou o presente Aviso e outros de igual teor, que 
vão ser afixados no edifício -sede do Município e da respetiva Freguesia, 
nas instalações do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
bem como de anúncio a publicar em dois jornais locais, em Diário da 
República, e no sítio do Município de Leiria na Internet.

4 de julho de 2012. — Por delegação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal, o Vereador, Lino Dias Pereira.
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 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 10876/2012

Regulamento do Museu da Quinta de Santiago
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos:
Torna público que, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), foi dado cumprimento 
do disposto no n.º 1 do citado artigo, não tendo sido registadas quaisquer 
reclamações ao projeto do Regulamento do Museu da Quinta de Santiago, 
aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara no dia 12 
de janeiro de 2012 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33 
de 15 de fevereiro de 2012 — Aviso n.º 2458/2012. O Regulamento foi 
aprovado definitivamente pela Assembleia Municipal sob proposta da 
Câmara na sua reunião extraordinária no dia 12 de julho de 2012.

2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Manuel Lopes Pinto.

306300117 

 Aviso n.º 10877/2012

Regulamento do Cineteatro Constantino Nery
Teatro Municipal

Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 
de Matosinhos:

Torna público que, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), foi dado cumprimento 
do disposto no n.º 1 do citado artigo, não tendo sido registadas quaisquer 
reclamações ao projeto do Regulamento do Cineteatro Constantino 
Nery — Teatro Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal sob 
proposta da Câmara no dia 12 de janeiro de 2012 e publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 33 de 15 de fevereiro de 2012 — Aviso 
n.º 2459/2012. O Regulamento foi aprovado definitivamente pela As-
sembleia Municipal sob proposta da Câmara na sua sessão extraordinária 
no dia 12 de julho de 2012.

2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Manuel Lopes Pinto.
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 Declaração de retificação n.º 1048/2012
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Muni-

cipal de Matosinhos, faz público, para os devidos efeitos, que o aviso 
n.º 10427/2012, do Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 2 de agosto 
de 2012, foi publicado com o seguinte lapso:

Assim, onde se lê:
«f) Cópia do cartão de segurança social.»

deverá ler -se:

«f) Cópia do cartão de segurança social;
g) Certificado de Registo criminal.»

E onde se lê:

«Desempenho excelente de 4 a 5 (mérito validado pelo CCA);
Desempenho relevante, de 4 a 5;
Desempenho adequado, de 2 a 3,999;
Desempenho inadequado, de 1 a 1,999.»

deverá ler -se:

«Desempenho excelente de 4 a 5 (mérito validado pelo CCA) — 10 %;
Desempenho relevante, de 4 a 5 — 8 %;
Desempenho adequado, de 2 a 3,999 — 6 %;
Desempenho inadequado, de 1 a 1,999 — 4 %.»

Determina ainda que o presente aviso seja publicitado no Diário da 
República, nos termos da lei.

3 de agosto de 2012. — Pelo Presidente da Câmara, o Vereador, 
Fernando Rocha.
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