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encontra disponível para consulta na Secção de Apoio Administrativo do Departamento de Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB) desta
Câmara Municipal.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República.
A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.
As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pública.
Esta alteração incide sobre os lotes n.os 6 e 7, é referente ao processo de loteamento n.º 33-L/95, com as áreas de 3000 m2 e 6530 m2,
respectivamente, e consiste na criação de novos lotes, alteração do
parâmetro relativo à área total de lotes por rectificação de estremas,
criação de volume frontal com cércea de dois pisos nas edificações a
erigir n.os 6 e 7 e nos lotes a criar, alteração da configuração do passeio
e baia de estacionamento e subsequente alteração das áreas de construção previstas para a totalidade da operação urbanística. Os parâmetros
aprovados para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 mantêm-se inalteráveis.
Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital,
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regional e afixado nos lugares de estilo.
25 de Outubro de 2006. — O Vereador, com poderes delegados, José
Luís Gonçalves de Sousa Pinto.
1000307432

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA
Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 143/76
O Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira, presidente da Câmara
Municipal de Vizela, 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 em discussão pública, pelo período de 10
dias a contar da data de publicação no Diário da República, o pedido
de alteração ao lote n.º 28 do loteamento com o alvará n.º 143/76,
sito na Rua de São Bento, freguesia de São Miguel, deste concelho,
requerida por Manuel da Silva.
Durante o período de discussão pública, a efectuar em cumprimento do disposto no artigo 22.º, n.º 3, do mencionado diploma, podem
os interessados formular reclamações, observações ou sugestões relativamente ao referido pedido de alteração.
O processo encontra-se, para consulta, no Serviço de Obras Particulares desta Câmara, dentro do horário normal de expediente.

co que, por deliberação da Junta de Freguesia da Bobadela de 25 de
Setembro de 2006, serão renovados, pelo período de mais 12 meses,
a partir de 2 de Novembro de 2006, os contratos de trabalho a termo
resolutivo certo celebrados com os trabalhadores Armando José Aguiar
Nunes na categoria de jardineiro e Mónica Alexandra Silva Antunes
na categoria de auxiliar de serviços gerais.
10 de Outubro de 2006. — O Presidente, Fernando Neves da
S. Carvalho.
3000217389

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ
Aviso
Ao abrigo do n.º 1 do 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, e de acordo com a deliberação da reunião da Junta de Freguesia
de Campanhã de 25 de Outubro de 2006, foi homologada a acta do júri
contendo a classificação final do concurso aberto através da publicação no
Diário da República, 3.ª série, n.º 155, de 12 de Agosto de 2005, para o
preenchimento de um lugar de telefonista do quadro desta autarquia, pelo
que nomeio, nos termos do Decreto-Lei n.º 427/89, a candidata Carla Sofia
Pereira Pinto. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas — Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.)
27 de Outubro de 2006. — O Presidente, Fernando Amaral.
3000218809

JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIRA DOS CAVALEIROS
Aviso
Renovação de contrato de trabalho
a termo certo resolutivo
A Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros torna público que,
em reunião ordinária de 22 de Agosto de 2006, deliberou renovar o
contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do disposto no artigo 10.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os seguintes trabalhadores:
Custódio Manuel Morgado Martins, auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, por mais um ano, com início em 1 de Setembro
de 2006.
Isabel Maria da Conceição Santana Mandingas, cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 155, por mais dois anos, com início em 3 de
Outubro de 2006.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Ângelo da Silva Ferreira.
1000307421

19 de Setembro de 2006. — O Presidente, Manuel Joaquim dos
Santos Canilhas.
3000216875

JUNTA DE FREGUESIA DE AMORA

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO
DE BOUGADO

Aviso de nomeação

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da Junta
de Freguesia de Amora, tomada em reunião realizada no dia 2 de
Outubro de 2006, e para assegurar necessidades públicas urgentes de
funcionamento dos serviços, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo por um prazo de um ano, nos termos da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, com Vítor Manuel Guerreiro da Lança, com a categoria de cantoneiro de limpeza, cujo vencimento será o correspondente ao escalão 1, índice 155 (€ 498,98), com início a 3 de Outubro
de 2006. (Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

Para os devidos efeitos, torna-se público que esta Junta de Freguesia, na sua reunião de 19 de Setembro de 2006, deliberou renovar o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo com início em 21 de
Setembro de 2006, com Jacqueline Rodrigues Castro Borges, na categoria de assistente administrativa, pelo período de um ano, nos termos da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho.

3 de Outubro de 2006. — A Presidente, Maria Odete dos Santos
Pires Gonçalves.
3000217435

19 de Setembro de 2006 — O Presidente, José da Costa e Sá.
3000217721

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo

JUNTA DE FREGUESIA DA BOBADELA

JUNTA DE FREGUESIA DE VALBOM

Aviso

Aviso

Renovação de contratos de trabalho
a termo resolutivo certo

Nomeação

Para efeitos e nos termos do n.º 1, alínea b), 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, torna-se públi-

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo de 30 de Outubro de 2006 e na sequência do concurso externo de ingresso para o preenchimento de três vagas de auxiliar de
serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta
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autarquia, a que se refere o aviso de abertura publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 86, de 4 de Maio de 2006, e cuja lista de
classificação final foi notificada aos candidatos nos termos do artigo 40.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, foram
nomeados na categoria de auxiliar de serviços gerais os candidatos
classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugares da referida lista, a saber:
1.º José Paulo Urbano Silva.
2.º Maria de Lurdes Portela Pinto.
3.º Augusto Rocha da Silva.
Os candidatos nomeados deverão assinar o termo de posse para
que foram nomeados no prazo de 20 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República. [As presentes nomeações não estão
sujeitas a visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
31 de Outubro de 2006. — O Presidente, José Augusto Pereira
Gonçalves de Oliveira.
3000218896

Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo de 30 de Outubro de 2006 e na sequência do concurso externo de ingresso para o preenchimento de uma vaga de coveiro, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta autarquia, a que
se refere o aviso de abertura publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 86, de 4 de Maio de 2006, e cuja lista de classificação final foi
notificada ao candidato, nos termos do artigo 40.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, foi nomeado na categoria de
coveiro o candidato classificado em 1.º lugar da referida lista, a saber:
1.º António Fernando Carvalho da Silva.
O candidato nomeado deverá assinar o termo de posse para que foi
nomeado no prazo de 20 dias a contar da publicação deste aviso no
Diário da República. [A presente nomeação não está sujeita a visto
prévio do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
31 de Outubro de 2006. — O Presidente, José Augusto Pereira
Gonçalves de Oliveira.
3000218897

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.º 27/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Loures deliberou, em reunião de 24 de Outubro de 2006, nomear a candidata Maria João Casquilho da Cruz Maximiano, aprovada no
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar na categoria de engenheiro civil principal. (Processo não sujeito a visto do Tribunal
de Contas, ao abrigo do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
Mais se torna público que a nomeada deverá assinar o termo de
aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias úteis a contar do dia útil
seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da República.
2 de Novembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.
3000218879

Aviso n.º 28/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Loures deliberou, em reunião de 10 de Outubro de
2006, autorizar a exoneração do funcionário Nuno Luís Silvério Barata Antunes, com a categoria de técnico profissional de construção
civil de 2.ª classe, com efeitos a 31 de Outubro de 2006.
2 de Novembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.
3000218880

Aviso n.º 29/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Loures deliberou, em reunião de 24 de Outubro de 2006, proceder à reclassificação profissional, ao abrigo da alínea d) do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, do funcionário Carlos Luís
Silva Patrocínio, engenheiro técnico de química de 1.ª classe, posicionado
no escalão 1, índice 340, reclassificado para a categoria de engenheiro de
química de 2.ª classe, a vencer pelo escalão 1, índice 400, em regime de
comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, a partir de 1
de Dezembro de 2006. (Processo isento de visto do Tribunal de Contas,
ao abrigo do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
Mais se torna público que o funcionário deverá assinar o termo de
aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis contado do dia útil
seguinte ao da data da publicação deste aviso no Diário da República.
2 de Novembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.
3000218881

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Aviso

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA
Aviso

Em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, faz-se público que, pelo meu despacho n.º 69/CA/2006, de
25 de Outubro, foi autorizado, nos termos do n.º 1, alínea h), do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a celebração de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo com Ricardo Jorge Filipe Emiliano na categoria de auxiliar administrativo.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.
3000218852

Aviso

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administração de 2 de Outubro de 2006, foi aplicada a pena de aposentação
compulsiva à assistente administrativa especialista do quadro destes
serviços Maria de Fátima Pereira Rocha Rato, nos termos da alínea h)
do n.º 2 do artigo 26.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 71.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
17 de Outubro de 2006. — A Directora-Delegada, Maria Gabriela
Borrego.
3000218828

RECTIFICAÇÕES

Em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, faz-se público que, pelo meu despacho n.º 71/CA/2006, de
27 de Outubro, foi autorizada (nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e do artigo 139.º, n.º 1, da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto) a renovação do contrato de trabalho
celebrado com Jorge Miguel Amador Pires na categoria de técnico de
informática do grau 1, nível 1.
A referida renovação foi pelo período de um ano, com início em
2 de Dezembro de 2006.

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 197, de 12 de Outubro de 2006, o aviso referente ao contrato
de trabalho a termo certo celebrado com Nuno Miguel Faro e Noronha
Sanches da Gama, na categoria de técnico de 2.ª classe, rectifica-se que
onde se lê «a terminar em 31 de Março de 2007» deve ler-se «a terminar
em 28 de Fevereiro de 2007». (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.
3000218842

18 de Outubro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Luís
Miguel Ferro Pereira.
1000307468

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Rectificação

