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go de arquitecto assessor principal, Pedro Manuel Moreno, único classificado no concurso supramencionado.
O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.
5 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222390

Aviso
Torna-se público que, Carlos Alberto Ferreira de Sousa, chefe de
secção, passou à situação de licença de longa duração, com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2007, conforme o estipulado no artigo 78.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.
5 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222398

Aviso
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 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 6 de Dezembro de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 15 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 01/00, para o prédio localizado no Loteamento
da Quinta do Cravel, freguesia de Mafamude, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 04474/
200100, requerido em nome de Quinta de Cravel Imobiliária, S. A.,
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 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
6 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222373

Aviso
Torna-se público que, por despacho de 30 de Novembro de
2006 do vice-presidente, com delegação de competências, Dr. Marco António Costa, foi autorizada a reclassificação profissional, nos
termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, em comissão de serviço extraordinária, de Clarinda
Maria Ferreira dos Santos, na carreira de assistente de acção educativa, devendo realizar período de estágio probatório, de acordo com
o estipulado no n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de
29 de Julho.
Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
6 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222392

Aviso
Torna-se público que, por despacho de 30 de Novembro de 2006 do
vice-presidente, com delegação de competências, Dr. Marco António
Costa, foi autorizada a reclassificação profissional para a carreira de
animador sócio-cultural, nos termos do artigo 2.º e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, em comissão de serviço
extraordinária de Rosa Maria Marques Pereira Rego, devendo a mesma realizar período de seis meses de estágio, de acordo com o estipulado no n.º 1 da alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.
Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
6 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222397

Aviso
Torna-se público que, por despacho de 30 de Novembro de 2006 do
vice-presidente, com delegação de competências, Dr. Marco António
Costa, foi autorizada a reclassificação profissional para a carreira de
técnico superior de polícia, nos termos do artigo 2.º e artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, em comissão de serviço
extraordinária de Manuel Adriano de Amorim Gomes Oliveira, devendo o mesmo realizar período de um ano de estágio, de acordo com
o estipulado no n.º 1 da alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.
Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
6 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222393

Aviso
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 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 24 de Novembro de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 1 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 173/76, para o prédio localizado na Rua das
Flores, freguesia de Pedroso, descrito na 2.ª Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01055/180387, requerido em
nome de Abílio de Ascenção Preto, 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 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222374

Aviso
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 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 15 de Novembro de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração aos lotes n.º 6 e n.º 7 do loteamento titulado pelo alvará n.º 08/96, para os prédios localizados
no lugar do Pereirinho, freguesia de Gulpilhares, descritos na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os n.os 01212/
090596 e 01213/090596, requerido em nome de Avelino Dias Silva
e João Ferreira de Castro, 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 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222375

Aviso
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 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 30 de Novembro de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 9 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 02/02, para o prédio localizado na Rua de Sub-Ribas, freguesia de Canidelo, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 50333, requerido em nome
de José Dias dos Santos Vieira, que decorrerá pelo prazo de 15 dias
contados a partir da data da sua publicação.

