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Edital n.º 312/2005 (2.ª série) — AP. — Elaboração de plano
de pormenor. — Joaquim António Ramos, presidente da Câmara
Municipal da Azambuja:
Torna público que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º, do n.º 1 do artigo 74.º e do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por deliberação de 13
de Outubro de 2004 a Câmara Municipal da Azambuja determinou a elaboração do Plano de Pormenor (PP) com vista à implantação de um núcleo de desenvolvimento turístico (NDT),
designado por Quinta das Salgadas, para o prédio misto denominado Quinta das Salgadas, sito em Aveiras de Cima, inscrito
na matriz sob o n.º 50 da secção G da freguesia de Aveiras de
Cima, pendente de alteração, e descrito na conservatória do
Registo Predial da Azambuja sob o n.º 2491, da referida, confrontando a norte com a variante à EN 365, sul, nascente e
poente com estradas, com área de 59 664 m2, abrangendo a área
territorial delimitada na planta anexa a este edital que dele faz
parte integrante e aqui se dá por inteiramente reproduzida, elaboração essa que terá o prazo de oito meses.
A todos os interessados que desejem formular sugestões, bem
como apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de
elaboração, é fixado um prazo de 30 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, as quais
devem ser apresentadas por escrito, mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, a entregar no
Departamento de Urbanismo, sito na Rua do Engenheiro Moniz da Maia, 29, 2050-343 Azambuja, ou através de carta registada.
Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares de estilo.

Edital n.º 313/2005 (2.ª série) — AP. — Elaboração de plano de pormenor. — Joaquim António Ramos, presidente da Câmara Municipal da Azambuja:
Torna público que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º, do n.º 1 do artigo 74.º e do n.º 2 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por deliberação de 25 de Abril de 2003 a Câmara Municipal da Azambuja
determinou a elaboração do plano de pormenor (PP), designado por Plano de Pormenor Vale Gerardo, a Câmara Municipal
da Azambuja adquiriu um terreno denominado Vale Gerardo nas
imediações da zona urbana de Aveiras de Baixo para possibilitar a reestruturação deste aglomerado, nomeadamente para a
criação de nova centralidade com a construção de espaço público com dimensão para a realização de eventos e construção
de equipamentos e ainda a possibilidade de realização de alguma habitação, abrangendo a área territorial delimitada na planta
anexa a este edital que dele faz parte integrante e aqui se dá
por inteiramente reproduzida, elaboração essa que terá o prazo de oito meses.
A todos os interessados que desejem formular sugestões, bem
como apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento
de elaboração, é fixado um prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, as
quais devem ser apresentadas por escrito, mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, a entregar no
Departamento de Urbanismo, sito na Rua do Engenheiro Moniz da Maia, 29, 2050-343 Azambuja, ou através de carta registada.
Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares de estilo.

3 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
António Ramos.

7 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
António Ramos.
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Anabela Pereira Espírito Santo Leonor, Maria Conceição Sousa
Soares Cruz Marques, António José Madureira Rodrigues, Maria
Cecília Faria Santos Ferreira Silva e António Manuel Moreira
Macedo — renovados os contratos como técnicos profissionais
de biblioteca e documentação, por despacho de 4 de Março de
2005, pelo período de um ano, com início em 22 de Março e
1 de Abril de 2005, respectivamente, para os três primeiros e
seguintes.
21 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado.

Rectificação n.º 231/2005 — AP. — Para os devidos efeitos
rectifica-se o aviso n.º 1469/2005, publicado no apêndice n.º 33
ao Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 8 de Março, nos seguintes termos: onde se lê «pelo período de um ano com início
em 4 de Novembro», deve ler-se «pelo período de um ano com
início em 4 de Dezembro».
21 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO
Aviso n.º 3386/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna
público que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo
dos trabalhadores abaixo mencionados, nos termos do n.º 1 do artigo 20.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, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho:

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE
Aviso n.º 3384/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna
público que, ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, e por despacho exarado em 6 de Abril de
2005, se procedeu à renovação do contrato de trabalho a termo
certo, com João Pedro Soares Parreira, desassoreador, escalão 1,
índice 137, com início a 4 de Maio de 2005 até 3 de Maio de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos do n.º 3, alínea g), do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.]
6 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Aviso n.º 3385/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, torna-se público que o presidente da Câmara Municipal de Braga procedeu à celebração e renovação dos seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Ana Cristina Meira Fernandes — contratada como engenheira técnica
de agronomia, por despacho de 27 de Dezembro de 2004, pelo
prazo de um ano, com início em 28 de Dezembro de 2004,
correspondendo-lhe a remuneração do escalão 1, índice 222, do
regime retributivo da administração pública.
Bruno Miguel Meira Rodrigues — renovado o contrato como auxiliar técnico de medições e orçamentos, por despacho de 11
de Março de 2005, pelo período de um ano, com início em 12
de Março de 2005.
António Jesus Marques Silva — renovado o contrato como apontador, por despacho de 8 de Março de 2005, pelo período de
um ano, com início em 29 de Março de 2005.

Jorge Miguel Teixeira Fernandes — por despacho do vice-presidente, datado de 10 de Fevereiro de 2005, foi renovado o presente contrato até 4 de Março de 2006.
Luís Joaquim da Silva Martins — por despacho do vice-presidente, datado de 10 de Fevereiro de 2005, foi renovado o presente
contrato até 12 de Outubro de 2005.
Maria Adelaide de Freitas Oliveira — por despacho do vice-presidente, datado de 10 de Fevereiro de 2005, foi renovado o presente contrato até 22 de Novembro de 2005.
Américo José Barroso Leite — por despacho do vice-presidente,
datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 18 de Setembro de 2005.
Anabela Neiva Teixeira — por despacho do vice-presidente, datado de 16 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato
até 4 de Novembro de 2005.
José Gonçalves dos Santos — por despacho do vice-presidente,
datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 2 de Novembro de 2005.
Ana Maria Teixeira da Costa — por despacho do vice-presidente,
datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 2 de Novembro de 2005.
Duarte Nuno Pereira Ribeiro — por despacho do vice-presidente
datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o persente contrato até 5 de Dezembro de 2005.
José Fernando Oliveira Campos — por despacho de vice-presidente, datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente
contrato até 18 de Setembro de 2005.
Sandra Renate Batista Novais Lapa — por despacho do vice-presidente, datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 21 de Novembro de 2005.
Maria da Conceição Fernandes Barroso — por despacho do vice-presidente datado de 16 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 22 de Julho 2005.
Maria Joaquina Teixeira Pereira — por despacho do vice-presidente
datado de 14 de Março de 2005, foi renovado o presente contrato até 25 de Novembro de 2005.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado.

