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(identificação da natureza da operação urbanística a realizar), localizada em ... (localização da obra (rua, número de polícia e freguesia),
cujo ... (indicar se se trata de licenciamento ou autorização) foi requerido por (indicação do nome/designação e morada do requerente),
observa:
a) As normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente
... (discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará
de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem
como justificar fundamentadamente as razões da não observância
de normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4
de junho);
b) A recolha dos elementos essenciais para a elaboração do projeto
nomeadamente …(ex.: pressão estática disponível na rede pública ao
nível do arruamento, etc.), junto da entidade gestora do sistema público;
c) A manutenção do nível de proteção da saúde humana com o material
adotado na rede predial.
(local), ... de ... de ...
... (assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal
mediante a exibição do bilhete de identidade).
ANEXO II
Minuta do termo de responsabilidade
(artigo 43.º)
(nome) ..., (categoria profissional) ..., residente em ..., n.º ..., (andar)
..., (localidade) ..., (código postal), ..., inscrito no (organismo sindical
ou ordem) ..., e na (nome da entidade titular dos sistemas públicos de
água e esgotos) sob o n.º ..., declara, sob compromisso de honra, ser o
técnico responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas prediais
em conformidade com o projeto, normas técnicas gerais específicas de
construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis e em
condições de serem ligados à rede pública.
(local), ... de ... de ...
(assinatura reconhecida).
207497818

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso (extrato) n.º 430/2014
Nomeação de adjunto de vereador
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara, nomeou, como
adjunto do gabinete de apoio à vereação, Alexandre Martins Machado Sargento, com efeitos a 25 de outubro de 2013, ao abrigo
da alínea d) do n.º 2 do artigo 42.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o artigo 43.º do mesmo diploma legal
e com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro.
Nota curricular do nomeado:
Nome: Alexandre Martins Machado Sargento
Naturalidade: Estoril — Cascais
Data de Nascimento: 27 de janeiro de 1973
Habilitações Académicas: Licenciatura em Relações Internacionais
Carreira Profissional:
Iniciou funções na Câmara Municipal de Loures no dia 15 de janeiro
de 2002, com um contrato de prestação de serviços de assessoria e apoio
técnico ao Gabinete do Vereador com a tutela do Departamento Sócio
Cultural, na área da Educação.
A 30 de dezembro de 2008, por procedimento concursal, celebrou
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com a Câmara Municipal de Loures, na carreira de Técnico
Superior.
Exerceu funções de Assessoria Técnica na Área da Educação,
afeto ao Gabinete de Apoio ao Vereador com a tutela do Departamento Sócio Cultural, tendo sido nomeado em comissão de serviço,
para o cargo de Adjunto de Vereador, com efeitos a 10 de janeiro
de 2011.
Desde 22 de outubro de 2013 que exercia funções no Departamento
de Educação da Câmara Municipal de Loures.
18 de dezembro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa,
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307481211
Aviso (extrato) n.º 431/2014

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Nomeação de secretária do presidente

Aviso n.º 429/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da lei
do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se
público que cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, os seguintes trabalhadores:
Luís Jorge Guedes Nereu, Assistente Técnico, posição remuneratória 7-8, nível 12-13, desligado do serviço em 01 de maio de 2013, por
motivo de aposentação;
Antónia Andrade Valadas Andrade Oliveira, Assistente Operacional,
posição remuneratória 3, nível 3, desligada do serviço em 05 de junho
de 2013, por motivo de falecimento;
António Francisco Lacão Ruivo, Assistente Operacional, posição
remuneratória 9, nível 9, desligado do serviço em 01 de julho de 2013,
por motivo de aposentação;
Joaquim Moreno Caldeira Paixão, Assistente Operacional, posição
remuneratória 2, nível 2, desligado do serviço em 01 de julho de 2013,
por motivo de aposentação;
José António Covas Ramalho, posição remuneratória 6-7, nível 6-7,
desligado do serviço em 01 de agosto de 2013, por motivo de aposentação;
Gertrudes Maria Mota Ferro Candeias, Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível 4, desligada do serviço em 01 de setembro
de 2013, por motivo de aposentação.
Aníbal José Tobias Carvalho, Assistente Operacional, posição remuneratória 8, nível 8, desligado do serviço a partir de 01 de janeiro de
2014, por motivo de aposentação.
Maria Feliciana Serra Trole, Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível 4, desligada do serviço a partir de 01 e janeiro de 2014,
por motivo de aposentação.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís
da Rosa Narra.
307499568

Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara, nomeou, com efeitos
a 23 de outubro de 2013, como secretária do seu gabinete, Vanda Maria
Guerra Domingos Marques, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 43.º do
mesmo diploma legal e com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
Nota curricular da nomeada:
Nome: Vanda Maria Guerra Domingos Marques
Naturalidade: Vila Franca de Xira
Data de Nascimento: 13 de abril de 1970
Habilitações Académicas: 12.º ano de escolaridade
Carreira Profissional:
No período de dezembro de 1995 a março de 1998, exerceu funções
de contabilista numa empresa de contabilidade e auditoria financeira.
Iniciou funções nesta Autarquia com um contrato de prestação de
serviços à tarefa para acompanhamento e gestão do processo de receção aos munícipes, no período de 20 de julho de 1998 a 07 de janeiro
de 2002.
A 08 de janeiro de 2002, foi nomeada secretária do Gabinete de
Apoio Pessoal da Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, cargo
que exerceu até 22 de outubro do corrente ano.
18 de dezembro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa,
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307481722

