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O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.
8 de Novembro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho.
1000308051

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 meu despacho de
3 de Novembro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de loteamento que incide sobre
o prédio sito no L. de Cruz, freguesia de Grimancelos, concelho de
Barcelos, a que se refere o processo n.º 69206, em que é requerente
Manuel da Silva Soares, contribuinte n.º 144173433, durante o período
de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação deste aviso no
Diário da República.
O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.
8 de Novembro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho.
1000308052

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 meu despacho de
7 de Novembro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de alteração ao loteamento e
obras de urbanização, sito no L. de Igreja, freguesia de Cristelo, concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e obras de urbanização n.º 031/2002, de 13 de Setembro de 2002, em que é requerente Jorge Manuel dos Santos Faria, contribuinte n.º 197868304,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso no Diário da República.
O processo de alteração ao referido alvará encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Barcelos.
8 de Novembro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho.
1000308086

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 meu despacho de
3 de Novembro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que incide sobre o prédio sito no L. de Devesa ou Curros,
freguesia de Pousa, concelho de Barcelos, a que se refere o processo
n.º 145104, em que é requerente Martins & Companhia, S. A., contribuinte n.º 500382611, durante o período de 15 dias, com início no
dia seguinte à publicação deste aviso no Diário da República.
O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.
9 de Novembro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho.
1000308054

CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL
Aviso
Concurso externo de ingresso para seis vagas
de auxiliar de acção educativa, nível 1
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
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, faz-se público que, por meus despachos de 24 de Outubro de
2006, foram nomeadas na categoria de auxiliar de acção educativa de
nível 1, carreira de auxiliar de acção educativa e do grupo de pessoal
de apoio educativo, precedendo concurso, Carla Sofia Almeida Eduardo Nunes, Filomena Maria Santos Fialho, Maria de Fátima Fernandes
da Silva Ribeiro, Paula Cristina André Duarte Nunes, Sandra Vieira
Louro de Sousa e Rute Isabel Moreira Ferreira dos Santos Coelho.
Os nomeados têm o prazo de 20 dias úteis a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, para aceitarem a
nomeação.
17 de Novembro de 2006. —O Presidente da Câmara, Aristides
Lourenço Sécio.
3000220286

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que foram renovados os
seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
do n.º 2 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:
Nome

Categoria

Luzia de Fátima Silveira Cidades.
Ludovina da Conceição
Grifo Mé Caleiro.
João Filipe Tomé Esteves.

Número
de meses

Início

12

15-11-06

12

15-11-06

12

15-11-06

Auxiliar de serviços gerais.
Auxiliar de serviços gerais.
Auxiliar de serviços gerais.

16 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara (Assinatura
ilegível).
1000308069

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Aviso n.º 21/06-PR
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho datado de 8 de Novembro de 2006, será celebrado o seguinte contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano, nos termos da alínea h) da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, eventualmente
renovável, nos termos do disposto nos artigos 139.º a 142.º do Código do Trabalho, com as especificidades constantes da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, para exercer as seguintes funções:
Isabel Margarida Gomes Araújo Pinto, técnico profissional de
2.ª classe, a partir de 13 de Novembro de 2006.
10 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Carlos Vidaurre Pais de Moura.
1000308084

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO
Aviso n.º 125/2006
Alteração de licença de operação de loteamento
Discussão pública
Francisco José Silvério Casimiro, licenciado em Engenharia Química
e vereador da Câmara Municipal do Cartaxo, torna público que, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorre, por um prazo de
15 dias, a contar do 8.º dia após a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, o período de discussão pública relativo à
alteração requerida por Hélder Manuel de Sousa Rebelo, da licença de
operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 15/75, emitido em 9 de
Julho de 1975, a favor de Francisco da Costa Marques Parente, Manuel
Ferreira Santos, Evangelista Gerardo da Costa Parente e Prudêncio
Armando Gerardo da Costa Parente, para um prédio sito na Rua de
25 de Abril, Casais dos Lagartos, freguesia de Pontével.
A alteração incide sobre o aumento das áreas de implantação e
de construção do lote n.º 5, tendo merecido parecer favorável da

