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Ana Maria Viegas Mendes, na categoria de auxiliar de acção educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período de um
ano.
Ana Paula Quintas Silva Félix Tavares, na categoria de auxiliar de
acção educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período
de um ano.
Ana Sofia Fernandes Tomás, na categoria de auxiliar de acção educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período de um
ano.
Deolinda Maria Matos Ferreira Marques, na categoria de auxiliar
de acção educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período
de um ano.
Rita Alexandra Martins Carpinteiro, na categoria de auxiliar de
acção educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período
de um ano.
Sandra Maria Soares Dinis Godinho, na categoria de auxiliar de acção
de educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período de
um ano.
Vera Lúcia Silva Machado Santos, na categoria de auxiliar de acção
educativa, com início a 30 de Setembro de 2005, pelo período de um
ano.
Soraia Maria Santos Antunes, na categoria de auxiliar de acção
educativa, com início a 1 de Outubro de 2005, pelo período de um
ano.
6 de Novembro de 2006. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos (despacho n.º 165/
VAP), a Directora do Departamento, Cristina Silva. 3000221593

Aviso n.º 461/2006
Discussão pública
Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, torna público, no uso das competências que lhe são
atribuídas pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que na execução do que dispõe o n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se procede à discussão pública da alteração da licença da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 612/95, passado em nome de
Valdemar Ferreira Moura Monteiro, respeitante ao terreno localizado na Rua de Augusto Fuschini, freguesia de Senhora da Hora,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o
n.º 02098/230496.
Mais torna público que a referida alteração foi requerida por Guilherme Almeida Ferreira, para o lote 21 e consta do seguinte:
Criação de um vão de telhado com a área de 50 m2.

Aviso n.º 223/DGP/2006

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de 15 dias
após publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série.

Reclassificação profissional de Sérgio Saraiva Rodrigues

3 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto.
1000308593

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior de 15 de Novembro de 2006, o funcionário Sérgio Saraiva Rodrigues, com a categoria de assistente administrativo, é reclassificado,
ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicado às autarquias locais por força do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de técnico superior
de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.
17 de Novembro de 2006. — Por subdelegação de competências
do Vereador do Departamento de Recursos Humanos (despacho n.º 165/
VAP, de 7 de Novembro de 2005), a Directora do Departamento,
Cristina Silva.
3000221595

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Aviso n.º 460/2006
Discussão pública
Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, torna público, no uso das competências que lhe são
atribuídas pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que na execução do que dispõe o n.º 2 do
artigo 33.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se procede à discussão pública da alteração da licença da operação de loteamento titulada pelo
alvará n.º 624/96, passado em nome de Ilídio de Sá Dias e outros,
respeitante ao terreno localizado na Travessa de Linhares, freguesia
de Guifões, descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o n.º 01653/250797.
Mais torna público que a referida alteração foi requerida por António Nogueira, para o lote 14 e consta do seguinte:
Criação do vão de telhado com a área de 31 m2;
Aumento de área de construção de 200 m2 para 231 m2.
Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de 15 dias
após publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série.
3 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto.
1000308589

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de três vagas de assistente administrativo principal
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Novembro de 2006, foram nomeadas em assistente administrativo principal as candidatas Sandra Isabel Tibó Mesquita Barbosa,
Helena Bazilisa Rodrigues e Célia Cristina Merendeira Caroço Cacete,
na sequência do concurso acima referenciado, aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 78, de 20 de Abril de 2006, as quais
deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Contas. (Não são devidos emolumentos.)
16 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Rodrigues Pinto de Sá.
1000308565

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS
Aviso
Dr.ª Isaura Pedro, presidente da Câmara Municipal de Nelas, torna
público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, que durante o período de 30 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, é submetido a inquérito público o projecto de alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, que foi presente à reunião
ordinária desta Câmara Municipal realizada em 26 de Setembro de
2006, que a seguir se indica:
Sinalização horizontal de estacionamento proibido (M 14 — linha em ziguezague) em frente ao estabelecimento de fisioterapia,
denominado «Planycorpo», Rua do Castanheiro, 1, bl 1, rés-do-chão,
direito.
O projecto de regulamento ficará exposto na Divisão Administrativa e Financeira desta autarquia para consulta dos interes-

