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e Maria de Fátima Cruz Alves da Silva, que decorrerá pelo prazo de
15 dias, contados a partir da data da sua publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias
úteis, das 9.00h às 16.30h.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão
ser entregues no Serviço acima identificado.
21 de Maio de 2008. — O Vereador, por subdelegação, António Guedes Barbosa.
300373591
Aviso n.º 17260/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o
despacho de 13 de Maio de 2008, vai proceder-se à discussão pública
do pedido de alteração ao lote n.º 1 do loteamento titulado pelo alvará
n.º 01/99, para o prédio localizado na Rua da Bela Vista, freguesia de
Crestuma, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia, sob o número 00588/270199, requerido em nome de Isaura
Filomena Lopes Silva, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, contados a
partir da data da sua publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias
úteis, das 9.00h às 16.30h.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão
ser entregues no Serviço acima identificado.
21 de Maio de 2008. — O Vereador, por subdelegação, António Guedes Barbosa.
300373648
Aviso n.º 17261/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o
despacho de 12 de Maio de 2008, vai proceder-se à discussão pública
do pedido de alteração ao lote n.º 2 do loteamento titulado pelo alvará
n.º 05/84, para o prédio localizado na Rua da Figueirinha, freguesia de
Canelas, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia, sob o número 00559/110387, requerido em nome de Susana
Gomes Duarte Pinto, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, contados a
partir da data da sua publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias
úteis, das 9.00h às 16.30h.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão
ser entregues no Serviço acima identificado.
21 de Maio de 2008. — O Vereador, por subdelegação, António Guedes Barbosa.
300373672
Aviso n.º 17262/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o
despacho de 12 de Maio de 2008, vai proceder-se à discussão pública
do pedido de alteração ao lote n.º 56 do loteamento titulado pelo alvará
n.º 129/83, para o prédio localizado na Rua Manuel Marques Gomes,
freguesia de Canidelo, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia, sob o número 02226/110797, requerido em nome
de Vítor Manuel Nascimento Pinto Basto, que decorrerá pelo prazo de
15 dias, contados a partir da data da sua publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias
úteis, das 9.00h às 16.30h.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão
ser entregues no Serviço acima identificado.
21 de Maio de 2008. — O Vereador, por subdelegação, António Guedes Barbosa.
300373704

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
Aviso (extracto) n.º 17263/2008
Exoneração de funcionário
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador da Câmara Municipal de
Viseu, no uso da competência delegada, torna público, para cumprimento
do estabelecido no n.º 1, alínea c), do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, que o funcionário Silvino Marques da Cunha, com a
categoria de canalizador, foi exonerado, a seu pedido, em 18 de Fevereiro
de 2008, deixando vago o lugar no quadro de pessoal deste município.
5 de Março de 2008. — Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vereador em Regime de Permanência, Hermínio Loureiro de Magalhães.
300376159

JUNTA DE FREGUESIA DE LAMA
Edital n.º 560/2008
Ordenação heráldica de brasão, bandeira e selo
Agostinho Marques, presidente da Junta de Freguesia de Lama, do
município de Santo Tirso, torna pública a ordenação heráldica do brasão,
bandeira e selo da freguesia de Lama, do município de Santo Tirso, tendo
em conta o parecer emitido em 18 de Dezembro de 2007, 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 do Decreto-Lei
n.º 169/99 de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em
sessão da Assembleia de Freguesia de 14 de Abril de 2008.
Brasão: escudo de ouro, duas rosetas de fita, uma de azul e prata e
outra de vermelho e azul e balança de azul sustentada por espada de
lâmina flamejante, de vermelho, posta em pala, tudo alinhado em roquete. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda
a negro: «Lama — Santo Tirso».
Bandeira: azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Lama — Santo Tirso».
26 de Maio de 2008. — O Presidente, Agostinho Marques.
300374077

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE OEIRAS E AMADORA
Aviso n.º 17264/2008
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na categoria de técnica profissional especialista
principal (área funcional comunicação e imagem)
Torna-se público que, nos termos do n.º 1 artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, o conselho de administração, em reunião
de 14 de Maio de 2008, deliberou nomear a seguinte candidata da lista
ordenada de classificação final, do concurso em referência:
Teresa Maria de Almeida Cardita da Silva Teixeira.
A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar após publicação
no Diário da República.
16 de Maio de 2008. — A Directora-Delegada, Maria Gabriela Borrego.
300375551
Aviso n.º 17265/2008
Torna-se público que, por deliberação do conselho de administração
de 14 de Maio de 2008, nos termos dos artigos 3.º e 5.º Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado o técnico profissional
analista de 1.ª classe, Luís Miguel Silva Lopes em técnico superior de
2.ª classe, sendo para o efeito, nomeado em comissão de serviço extraordinário, por um período de doze meses, até conclusão de estágio
legalmente exigido, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
O estágio terá início após publicação deste aviso.
16 de Maio de 2008. — A Directora-Delegada, Maria Gabriela Borrego.
300375795

