65

APÊNDICE N.º 129 — II SÉRIE — N.º 185 — 26 de Setembro de 2005
Artigo 123.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do
mês seguinte à data da sua aprovação pela Câmara Municipal, sem
prejuízo de posterior publicação na 2.ª série do Diário da República.

bem como apresentar informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do Plano Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis,
Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.
23 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Narciso Rodrigues de Miranda.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 6506/2005 (2.ª série) — AP. — Por meu despacho de 18 de Julho do corrente ano, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo, termo certo, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, conjugada
com o artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a partir do
dia 1 de Agosto de 2005 por mais um ano com:

Aviso n.º 6508/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos de pessoal a termo resolutivo certo.— Para os devidos
efeitos se torna público que foi renovado o contrato de trabalho a
termo resolutivo certo abaixo designado, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho:

Dora Maria Efe Pereira — auxiliar de serviços gerais.
Idalina Maria Batista Pereira Miguéns — auxiliar de serviços gerais.
10 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Carrilho Bugalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Aviso n.º 6507/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua
de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora. — José
Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, torna público que, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de Julho de 2005, deliberou mandar elaborar o Plano de Urbanização, definido pela Rua
Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de
São Gens, na Senhora da Hora.
Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal, decorrerá por um período de 30 dias úteis, a contar da data desta
publicação no Diário da República, um processo de audição ao
público, durante o qual os interessados poderão formular sugestões,

Maria Gracinda Rodrigues Campos Nabais — celebrado contrato
em 16 de Fevereiro de 2004, para a categoria de auxiliar dos serviços gerais, renovado até 30 de Setembro de 2005, por despacho de 15 de Julho de 2005. [Não carece de visto do Tribunal
de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]
19 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA
Aviso n.º 6509/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e nos termos da 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 Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, através do meu despacho datado de 11 de Agosto do ano corrente, foram renovados, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contratos de trabalho a termo
resolutivo certo, por mais dois anos, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2005, com os seguintes trabalhadores:

Nome

Carla Filomena Simões Coimbra Marques ............
David Manuel Alves da Silva .................................
Alice Maria Pereira Caetano ...................................
Maria Julieta Félix da Mariana Alves ....................

Com efeitos
a partir de

Categoria

Técnica-profissional
Técnico-profissional
Auxiliar de serviços
Auxiliar de serviços

de 2.ª classe, animadora s. educativa ............
de 2.ª classe, animador desportivo ................
gerais ...............................................................
gerais ...............................................................

1-10-2005
1-10-2005
1-10-2005
1-10-2005

(A celebração destes contratos de trabalho não está sujeita a visto do Tribunal de Contas.)
12 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.

Edital n.º 545/2005 (2.ª série) — AP. — José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal de Moimenta da
Beira, torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, que a
Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 29 de
Junho último, deliberou, nos termos e para efeitos do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, aprovar o Regulamento de Urbanismo Comercial de
Moimenta da Beira — URBCOM, o qual, nos termos do n.º 4 do
artigo 29.º da referida Lei n.º 42/98, entra em vigor decorridos
15 dias a contar do dia seguinte à data da publicação deste edital
no Diário da República.
Para conhecimento geral se publica este edital e outros de igual
teor, que vão ser afixados no locais de estilo, na Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, deste município.
8 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Humberto Paiva Matos.

Regulamento de Urbanismo Comercial
de Moimenta da Beira — URBCOM
Nota justificativa
(Nos termos do artigo 116.º
do Código do Procedimento Administrativo)
O presente Regulamento tem como objectivo definir as normas
e condições de requalificação do espaço público da área de intervenção do URBCOM — Projecto de Urbanismo Comercial de
Moimenta da Beira, de forma a garantir a salvaguarda do património através das várias intervenções que nele venham a ser feitas.
Em termos de espaço edificado, pretende-se com este documento, definir as regras subjacentes às eventuais modificações nos imóveis afectos às actividades elegíveis no âmbito do URBCOM, tentando salvaguardar assim a imagem de conjunto que se pretende
para a área de intervenção deste projecto.

