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de 20 dias a contar da publicação deste aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
24 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Defensor Oliveira Moura.
2611044781

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Aviso n.o 16 959/2007
Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de técnico superior de 1.a classe
(arquitecto) do grupo de pessoal técnico superior
Para os devidos efeitos, torno público que o concurso em epígrafe,
aberto por meu despacho de 21 de Novembro de 2006, ficou deserto,
na sequência da não admissão a concurso do único opositor.
22 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Artur Guilherme
Gonçalves Vaz Pimentel.
2611044767

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
Aviso n.o 16 960/2007
Licenciamento de operação de loteamento com obras
de urbanização — Discussão pública
o

o

(artigo 22. do Decreto-Lei n. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho)
Torna-se público que decorrerá a discussão pública sobre o licenciamento da operação de loteamento com obras de urbanização requerido pela Empresa Imobiliária Praia Morgados, L.da, para o prédio
misto localizado no lugar denominado de Morgados, freguesia e concelho de Vila do Porto, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Vila do Porto sob o n.o 00487 e inscrito na matriz predial rústico
sob o artigo 2714 e inscrito na matriz predial urbano sob o n.o 2332,
pelo período de 15 dias, contados a partir da data de publicação
do presente aviso no Diário da República.
A operação de loteamento com obras de urbanização acompanhado
da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, bem como
dos pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontra-se disponível para consulta na Secção de Taxas e Licenças desta
Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente.
No decorrer deste período de discussão, poderá qualquer interessado apresentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões na Secção acima referida, sendo as mesmas dirigidas à presidente
da Câmara Municipal de Vila do Porto.
30 de Agosto de 2007. — A Presidente da Câmara, Nélia Maria
Coutinho Figueiredo.
2611045162

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Aviso n.o 16 961/2007
Contratos de trabalho a termo certo — Renovação
Para os devidos efeitos, previstos no artigo 34.o do Decreto-Lei
n. 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por
meu despacho de 30 de Julho de 2007, foram renovados por um
ano, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2007, os contratos
de trabalho a termo certo com os trabalhadores deste município abaixo
mencionados:
o

Fábio dos Santos Martins Munhos — auxiliar — nadador-salvador.
Carlos Alberto Amaro Alves — auxiliar — nadador-salvador.
Ricardo Miguel Matias Gomes — técnico profissional de 2.a classe.
Ana de Jesus Pereira Gomes — técnico profissional de 2.a classe.
Marlene Patrícia M. R. Cortez — técnico profissional de 2.a classe.
Ângela Maria Nascimento Bento — técnico profissional de
2.a classe.
Sónia Lopes Rodrigues — técnico profissional de 2.a classe.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cabrita.
2611044812

Aviso n.o 16 962/2007
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo — Renovação
Para os devidos efeitos, previstos no 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, torna-se público que, por
meu despacho de 30 de Julho de 2007, foi renovado, por um ano,
com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2007, o contrato de trabalho
a termo certo para a categoria de técnico profissional de 2.a classe
com Cristina Alexandra Gomes Barão Cordeiro. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cabrita.
2611044841
Aviso n.o 16 963/2007
Em conformidade com a 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
por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por mútuo acordo, e nos termos dos artigos 393.o e
394.o do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27
de Agosto, aplicáveis por força do artigo 2.o da Lei n.o 23/2004, de
22 de Junho, foi revogado o contrato de trabalho a termo resolutivo
de Paulo Fernando Ferreira Domingos, condutor de máquinas pesadas
e veículos especiais, com efeitos a partir de 7 de Setembro de 2007.
22 de Agosto de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cabrita.
2611044843
Aviso n.o 16 964/2007
Em conformidade com a 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
por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por mútuo acordo, e nos termos dos artigos 393.o e 394.o
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, aplicáveis por força do artigo 2.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de
Junho, foi revogado o contrato de trabalho a termo resolutivo com
Ângelo Miguel Lopes Saraiva, auxiliar nadador-salvador, com efeitos
a partir de 1 de Maio de 2007.
22 de Agosto de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cabrita.
2611044847

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA
Aviso (extracto) n.o 16 965/2007
O Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira, presidente da Câmara
Municipal de Vizela, torna público, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 27.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de
Dezembro, que se encontra em discussão pública, pelo período de
10 dias a contar da data de publicação no Diário da República, o
pedido de alteração ao lote 41 do loteamento com o alvará n.o 54/96,
sito em Vilar, freguesia de São João, deste concelho, requerida por
Maria Amélia Silva Moreira Fernandes.
Durante o período de discussão pública, a efectuar em cumprimento
do disposto no artigo 22.o, n.o 3, do mencionado diploma, podem
os interessados formular reclamações, observações ou sugestões relativamente ao referido pedido de alteração.
O processo encontra-se para consulta no Serviço de Obras Particulares desta Câmara, dentro do horário normal de expediente.
29 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Ângelo
da Silva Ferreira.
2611045177

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MAMEDE (LISBOA)
Aviso n.o 16 966/2007
Torna-se público que, por deliberação proferida em 9 de Agosto
em curso, foi nomeado, provisoriamente, por um ano, nos termos
conjugados do n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho, e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do n.o 1
do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, Sérgio
Victória Pereira Dolbeth e Costa para a carreira de auxiliar administrativo do grupo de pessoal auxiliar, o qual fica posicionado no
1.o escalão, índice 128. O referido candidato deverá tomar posse no
cargo para que foi nomeado no prazo de 20 dias a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Presidente, Ana Bravo de Campos.
2611045055

