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MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso (extracto) n.º 6682/2010
1 — Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de um posto de trabalho no mapa de pessoal da
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo na categoria de assistente operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais),
aberto pelo aviso n.º 13 291/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 144, de 28 de Julho de 2009:
1.º Adérito dos Santos Julião — 14,35 valores.
2.º João Alexandre Russo — 13,65 valores.
3.º Joaquim José Gomes da Silva — 12 valores.
2 — A acta do júri, donde consta a lista de ordenação final, foi homologada por meu despacho de 25 de Fevereiro de 2010.
3 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º
83-A/2009, de 22 de Janeiro, a referida lista encontra-se afixada no
átrio do edifício sede do município, sito no Largo do Dr. Vilhena, 1,
em Figueira de Castelo Rodrigo, e, ainda disponibilizada na sua página
electrónica, através do endereço www.cm-fcr.pt.
26 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal,
António Edmundo Freire Ribeiro.
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MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Aviso (extracto) n.º 6683/2010
Alteração do Plano Director Municipal
de Ílhavo — Aprovação final
Eng. José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, faz saber, para os efeitos previstos na alínea d) do
n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na
redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de
Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20
de Fevereiro, que se publica em anexo ao presente Aviso, a Alteração
do Plano Director Municipal de Ílhavo, da qual fazem parte a alteração

do artigo 14.º do Regulamento — Espaço para Equipamentos — e respectiva correspondência de alteração do uso na Planta de Ordenamento,
para integração de um Equipamento Social na Gafanha da Nazaré e de
um Equipamento — Parque de Ciência e Inovação em Ílhavo, com a
adequação das Plantas de Condicionantes e RAN.
A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou por unanimidade aprovar a
referida proposta de alteração e enviá-la à Assembleia Municipal para
aprovação, em reunião realizada em 20 de Janeiro de 2010. A proposta
de Alteração foi aprovada por unanimidade, em deliberação tomada na
reunião da Assembleia Municipal, na sessão de 05 de Fevereiro de 2010,
em conformidade com o estabelecido no Artigo 79.º do Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.
Paços do Município de Ílhavo, 17 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º
Proposta de alteração do PDM de Ílhavo
Alteração ao Regulamento
O Artigo 14.º do Regulamento do PDM de Ílhavo, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 14.º
Âmbito e usos
A instalação de equipamentos de apoio e infra-estruturas existentes
e previstas, far-se-á nas áreas indicadas como tal, delimitadas na planta
de ordenamento:
1) Área portuária;
2) E.T.A.R.´s existente e previstas.
3) Parque de Campismo da Barra, Parque de Campismo da Costa
Nova e Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré.
4) Estação de Serviço existente na Gafanha da Nazaré.
5) Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré, previsto.
6) Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário de Idosos,
podendo o índice de ocupação atingir o máximo de 0,40, e o número
máximo de pisos 2.
7) Parque de Ciência e Inovação, não podendo o índice de ocupação
exceder 0,30 e o número de pisos ser superior a 3.
Ílhavo, 17 de Fevereiro de 2010.
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