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12 — Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso
serão prestados durante o horário de expediente no Sector de Recursos
Humanos desta autarquia.
13 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, da prova de conhecimentos e da entrevista bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reunião do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
18 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas.
2611059663

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Aviso n.o 21 530/2007
A Câmara Municipal de Braga 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 aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao alvará
de loteamento que consiste em alterar o lote 6, sito no lugar de
Regadas, freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz, Braga, em que é
requerente Joana Margarida dos Reis Torjal Senra da Costa.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar
por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos
de esclarecimentos relativamente à pretendida operação urbanística,
os quais serão posteriormente objecto de resposta fundamentada
perante aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorialmente
eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; e
d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de eventuais
pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades externas
ao município, se encontra disponível, para consulta, na Divisão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, sita no
Edifício do Pópulo, Braga.
24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares Mesquita Machado.
2611059795
Aviso n.o 21 531/2007
A Câmara Municipal de Braga 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 aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao alvará
de loteamento que consiste em alterar o lote 2, sito no lugar de
Regadinhas, freguesia de Lomar, Braga, em que é requerente Manuel
Antunes Ferreira.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar
por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos
de esclarecimentos relativamente à pretendida operação urbanística,
os quais serão posteriormente objecto de resposta fundamentada
perante aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorialmente
eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; e
d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Aviso n.o 21 532/2007
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 22.o, n.os 1, 3 e 4, do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a aprovação de uma operação de loteamento, constituída por 22 lotes, sito
no lugar da Lagoa, freguesia de Este (São Mamede), Braga, em que
é requerente Xpaço, Construção e Engenharia Civil, L.da
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar
por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos
de esclarecimentos relativamente à pretendida operação urbanística,
os quais serão posteriormente objecto de resposta fundamentada
perante aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorialmente
eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; e
d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de eventuais
pareceres, autorizações ou aprovações emitidos por entidades externas
ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Divisão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, sita no
edifício do Pópulo, Braga.
24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares Mesquita Machado.
2611059785

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Aviso n.o 21 533/2007
Processo SPO 1500/2007 — Operação de loteamento
Discussão pública
Em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e no uso da competência
que me foi subdelegada através do despacho n.o 92/2005, de 19 de
Dezembro, divulga-se que se encontra no período de discussão pública
o pedido de licenciamento de operação de loteamento dos prédios
descritos na 2.a Conservatória do Registo Predial de Cascais sob as
fichas n.os 04571/291100, 04572/291100, 04573/291100, 05088/170403
e 05089/170403 com as áreas de 5497,30 m2, 1567,00 m2, 4055,70 m2,
1178 m2 e 2254 m2, respectivamente sitos na Galiza, freguesia de Estoril, promovido pela Câmara Municipal de Cascais e que consiste no
emparcelamento dos cinco artigos matriciais com o objectivo de criar
um único lote com a área de 14 552,00 m2 a fim de viabilizar a construção da igreja e do centro social (processo de construção U-9729/2003).
Durante o período de discussão pública que decorrerá pelo prazo
de 15 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, 2.a série, o processo de loteamento
SPO 1500/2007 estará disponível, para consulta, na Divisão Administrativa do Urbanismo, Secção de Apoio aos Loteamentos e Estudos
Urbanos, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas).
Os interessados podem apresentar por escrito, no decurso daquele
período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento, os quais deverão ser entregues no Sector de Atendimento
do Urbanismo.
O presente aviso vai ser igualmente afixado na Junta de Freguesia
de Estoril, nos Paços do Concelho e no local objecto do loteamento.
20 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
Carreiras.
2611059939

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de eventuais
pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades externas
ao município, se encontra disponível, para consulta, na Divisão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, sita no
Edifício do Pópulo, Braga.

Concurso externo de ingresso para provimento de três lugares
de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar

24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares Mesquita Machado.
2611059790

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 15 de Outubro de 2007, encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Aviso (extracto) n.o 21 534/2007

