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 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 9856/2008

Afixação da lista de antiguidade
Em cumprimento do disposto no artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, 

de 31 de Março, faz -se público que se encontra afixada no átrio do 
Edifício dos Paços do Município a lista de antiguidades do pessoal 
desta Câmara Municipal.

Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias consecutivos 
a contar do presente aviso no Diário da República.

20 de Março de 2008. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
2611102058 

Assim, após homologação da referida lista por meu Despacho de 19 
de Março corrente, nomeei, com efeitos a partir da data deste Despacho, 
a funcionária Sónia Sofia Alves Bastos, na categoria de técnico superior 
de 1.ª classe, da carreira de Educação, classificada no referido concurso 
com 17,2 valores. Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas, 
atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

20 de Março de 2008. — O Presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Corvêlo de Sousa.

2611101962 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO
Aviso n.º 9857/2008

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar 
de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Presi-
dente da Câmara Municipal de Trancoso de 20 de Março de 2008, foi 
nomeada para o lugar de assistente administrativo especialista, Paula 
Isabel Figueiredo Bernardo, a qual deverá tomar posse no prazo de 
20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

20 de Março de 2008. — O Presidente da Câmara, Júlio José Saraiva 
Sarmento.

2611102036 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Rectificação n.º 680/2008
No aviso desta Câmara Municipal publicado no Diário da República 

2.ª Série, n.º 51 de 12/03/08, onde se lê “…Social”, deve ler-se “…Só-
cio-Cultural…”.

19 de Março de 2008. — O Vereador com Competências Delegadas, 
Manuel Augusto de Bastos Carvalho.

2611101961 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
Aviso n.º 9858/2008

Plano de Urbanização do Centro Cívico de Alfena (PUCCA)

Participação preventiva
Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, Presidente da Câmara 

Municipal de Valongo faz público que:
Em 20 de Dezembro de 2007, a Câmara Municipal de Valongo delibe-

rou mandar elaborar o Plano de Urbanização do Centro Cívico de Alfena 
(PUCCA),na freguesia de Alfena, aprovando os termos de referência que 
fundamentam a sua oportunidade e fixando os respectivos objectivos.

A área de intervenção deste Plano é a fixada na Planta anexa, com 
cerca de 94ha.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, na redacção que lhe é conferida pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, decorrerá um período de participação preventiva pelo 
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do Aviso no Diário da 
República, durante o qual os interessados poderão proceder à formula-
ção de sugestões por escrito, bem como à apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
procedimento de elaboração da respectiva proposta, e dirigidas ao Exmº 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar os termos 
de referência aprovados pela Câmara Municipal no Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Valongo e 
na respectiva página da Internet.

28 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Fernando 
Horácio Moreira Pereira de Melo. 

  




