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nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 39/1981, de 25 de Junho, emitido em nome de
Arlindo da Silva Carvalho, para o prédio sito no lugar da Feira, freguesia de Rates, município da Póvoa de Varzim.
O período de discussão pública terá o seu início no 8.º dia, a contar
da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.
O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e respectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresentar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câmara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.
22 de Novembro de 2006. — O Vereador, com competências delegadas no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira.
3000222691

artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, aplicável à administração local por força do n.º 5 do artigo 1.º do citado diploma legal, para
a categoria de técnico profissional de 2.ª classe — fiscal municipal,
com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 199, actualmente na importância de 640,62 euros, pelo prazo de um ano com início
em 4 de Dezembro de 2006, com o trabalhador — Carlos Alberto
Esteves Aparício.
Mais se torna público que, por despacho de 21 de Novembro de
2006 e ao abrigo do artigo 139.º, n.º 1, do Código do Trabalho, foi
renovado por mais um ano o contrato de trabalho a termo certo,
com início no dia 2 de Dezembro de 2006, para a categoria de trolha
com o trabalhador — António Jorge Marques Tabosa.
15 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Mário
de Almeida Cardoso.
1000309018

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso

Aviso

Nomeação do concurso externo de ingresso
para o provimento de um técnico estagiário — generalista

Renovação de comissão de serviço

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do DecretoLei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que, por despacho de 30 de Novembro de 2006 e na sequência do concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de técnico estagiário —
generalista, cuja lista de classificação final foi homologada em 10 de
Novembro de 2006, foi nomeada para o lugar acima mencionado a
candidata Maria Cremilde Moreira Gonçalves.
A referida nomeação tem efeitos a partir do dia 4 de Dezembro de
2006, por urgente conveniência de serviço.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Para efeitos do disposto nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, e no uso das competências que me são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, por meus despachos datados de 14 de Novembro de
2006 e 15 de Novembro de 2006, foi renovada a comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 16 de Janeiro
de 2007, dos seguintes dirigentes:
Chefe de Divisão de Empreitas e Projectos, João Pedro de Oliveira
Marques Mouro, e chefe de Divisão Termal, Fernando José Reis Afonso Albuquerque.

4 de Dezembro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Santos
Mota.
3000222599

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000309026

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe
Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, por meu despacho de 13 de Dezembro
de 2006, foi nomeada para a categoria de técnico superior de 2.ª classe — jurista, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, índice 400, escalão 1, vencimento de
1287,68 euros, em consequência do concurso externo de ingresso,
aberto por anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 191, de 14 de Agosto de 2004, do estágio de ingresso na carreira
e de harmonia com a acta de avaliação homologada em 30 de Novembro de 2006, a concorrente Adélia Maria dos Santos Nunes
Barreiros Sobral.
A candidata supra-identificada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República. (Não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas.)

Aviso
Nomeação do concurso externo de ingresso
para provimento de um técnico superior
estagiário — generalista
Em cumprimento do disposto no n.º 1 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, e no uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que,
por despacho de 30 de Novembro de 2006 e na sequência do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior estagiário — generalista, cuja lista de classificação final foi
homologada em 10 de Novembro de 2006, foi nomeada para o lugar
acima mencionado a candidata Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia.
A referida nomeação tem efeitos a partir do dia 4 de Dezembro de
2006, por urgente conveniência de serviço.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
4 de Dezembro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Santos
Mota.
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Aviso

15 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Mário
de Almeida Cardoso.
1000309015

Nomeação do concurso interno de acesso limitado
para o preenchimento de um lugar de chefe
de transportes mecânicos

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 1 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, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que,
por despacho do presidente da Câmara Municipal de 27 de Novembro

Em cumprimento 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 à administração local por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, torno público que foi celebrado contrato de
trabalho a termo certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do

