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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 4/2000,
de 8 de Maio de 2000
Discussão pública
Engenheiro José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, vereador com delegação de competência conferida pelo despacho n.º 47/GP/2005, do
presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna público que, nos
termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por força do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e em conformidade com o despacho datado de 13 de Julho de 2006, está aberto o período de discussão pública da alteração requerida por Urbesinde — Investimentos
Imobiliários, L.da, ao alvará de licença do loteamento n.º 4/2000, em
nome da requerente, datado de 8 de Maio de 2000, sito nas Ruas de
Humberto Delgado e de Alto da Costa, freguesia de Ermesinde, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 15 de Dezembro de 2005 e
cujo processo se encontra disponível, para consulta, na Secção de Apoio
Administrativo do Departamento de Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB)
desta Câmara Municipal.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.
A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.
As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pública.
Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 23-L/96,
incide sobre os lotes n.os 1, 1A, 4, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 12, 12A,
12B, 13 e 13A, e consistem na diminuição do parâmetro relativo à área
total de lotes; no aumento do número de lotes; no aumento das áreas de
construção em cave; na diminuição da área de construção acima do solo;
na alteração de cérceas; na diminuição do número de fogos e lugares
de estacionamento em cave; e no aumento da área de cedência ao
domínio público para passeios, baias de estacionamento e áreas verdes.
Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regional e afixado nos lugares de estilo.
25 de Julho de 2006. — O Vereador, com poderes delegados, José
Luís Gonçalves de Sousa Pinto.
1000304326

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por despacho do vereador da área de Planeamento e Gestão Urbanística de 28 de Julho de
2006, proferido no uso de competência subdelegada pelo presidente
da Câmara vai proceder-se à discussão pública relativa ao loteamento
a que se refere o processo n.º 14/03, em que é interessado Construções Pavineiva, L.da, durante o período de 15 dias, com início no
primeiro dia útil à sua publicação.
O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, no edifício dos Paços do Concelho de Viana do Castelo, na Divisão de Licenciamento de Obras Particulares — Secção de Atendimento e Comunicação.
28 de Julho de 2006. — O Vereador da Área Funcional, Joaquim
Luís Nobre Pereira.
1000304339

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Aviso
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de

Outubro, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara
Municipal de 11 de Maio de 2006, se renova o contrato de trabalho
a termo certo com o motorista de pesados, Fernando Manuel Duarte
Rodrigues, com início em 18 de Julho de 2006 e a terminar em 15 de
Julho de 2007. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
19 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Sequeira.
1000304314

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 10 de Julho de 2006, foi deferido o pedido de
exoneração do chefe de Gabinete de Apoio Pessoal, do docente
Amadeu de Sousa Cruz, com efeitos a partir do dia 1 de Setembro de
2006 inclusive.
12 de Julho de 2006. — O Vereador do Pelouro do Desenvolvimento
e Inovação, António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
3000212831

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
Aviso
Coordenadora técnica do núcleo de informática
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador da Câmara Municipal
de Viseu, no uso da competência delegada, torna público que, por
despacho de 8 de Junho de 2006, foi designada, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, coordenadora
técnica do Núcleo de Informática, Sandra Paula Magalhães dos Santos, com início em 9 de Junho de 2006.
24 de Julho de 2006. — O Vereador, Hermínio Loureiro de Magalhães.
1000304331

JUNTA DE FREGUESIA DE GOSENDE
Edital
Brasão, bandeira e selo
Paulo Jorge da Conceição Correia de Castro, presidente da Junta de
Freguesia de Gosende, do município de Castro Daire, torna pública a
ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da freguesia de Gosende,
do município de Castro Daire, tendo em conta o parecer emitido em
23 de Maio de 2006 pela Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q)
do n.º 2 do artigo 17.º Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob
proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 23 de Julho de 2006:
Brasão — escudo de verde, banda ondada de prata e azul de três tiras,
acompanhada de duas chaves, uma de ouro e outra de prata, passadas em
aspa e de um pelourinho de ouro, realçado de negro. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «GOSENDE»;
Bandeira — esquartelada de amarelo e verde. Cordão e borlas de
ouro e verde. Haste e lança de ouro;
Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Gosende — Castro Daire».
23 de Julho de 2006. — O Presidente da Junta, Paulo Jorge da
Conceição Correia de Castro.
3000212841

JUNTA DE FREGUESIA DE MADAÍL
Contrato (extracto)
Faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de Madaíl,
em 29 de Maio de 2006, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo, pelo período de 12 meses, com Maria Helena Pinho dos
Santos Rodrigues — auxiliar de serviços gerais — com o vencimento
ilíquido de 412,06 euros — com início em 1 de Julho de 2006.
2 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta, Américo de Almeida
Carvalho.
3000209516

