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Optimização do corredor existente, definindo-se e dimensionando-se passeios.

2.a solução: a rua fica em dois sentidos — Não é a ideal!

Comentário:
O «corredor verde»:
Escala humana;
Permite optimizar um espaço para mobiliário urbano e
infra-estruturas.
2 — Prevê-se unicamente habitação.
Comentários:
Intensificação de medidas de acalmia de tráfego (lombas de redução, tipo de pavimento — «rugoso»);
Ao nível do chão, interdição de elementos urbanos (obstáculos).
2 — Rua existente com passeios reduzidos.

ou

Comentários:
Adequar esta situação aos perfis transversais tipo da situação ii),
n.o 1, 1.a solução;
Ao manter-se o perfil transversal existente, deverá adoptar-se
o princípio da sobrelevação do pavimento (diferente) nas zonas
de passagens para peões;

Comentários:
O passeio pode ter pavimentos diferenciados: ao optar-se pela
calçada de vidraça (não é o ideal), deve-se colocar lajes de
granito centradas;
Mobiliário urbano colocado de forma a deixar espaço canal de
pelo menos 1,20 m e de preferência colocado junto às extremidades do passeio.

Ao nível do chão, interdição de elementos urbanos.
B — Caso de novos arruamentos
1 — Prevê-se habitação, comércio e serviços.
Solução ideal.

Rectificação n.o 622/2005 — AP. — Tendo sido publicado com
omissão no apêndice n.o 126 do Diário da República, 2.a série, n.o 178,
de 15 de Setembro de 2005, a p. 28, o quadro de expropriações anexo
ao edital n.o 535/2005, que declarou a utilidade pública, com carácter
de urgência, da expropriação de 28 parcelas a favor da Câmara Municipal de Estarreja necessárias à execução do Plano de Pormenor do
Perímetro I da ADP-EI (Eco-Parque Empresarial de Estarreja), não
coincidindo com a que consta da planta parcelar publicada anexa
ao mesmo edital, rectifica-se este erro material, incluindo-se o quadro
seguinte com as identificações das parcelas n.os 14 a 18 em falta:

Plano de Pormenor do Perímetro I da ADP-EI (Eco-Parque Empresarial de Estarreja)
Quadro de expropriações — Parcelas n.os 14 a 18
Parcela
número

14
15

Proprietário(s)

Beatriz Rodrigues dos
Santos (herdeiros).
Joaquim Valente de Bastos.

Outros interessados

Manuel Batista de
Bastos e Conceição
Dias Valente.

Número
da conservatória
do registo predial

Localização do prédio

Áreas matriz
(metros
quadrados)

Número de matriz
—
Freguesia

Redoura, Beduído . . .

996

3279-Beduído . . . . . . .

Omisso

Breja do Marco, Beduído.

1120

3297-Beduído . . . . . . .

00706/220389
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Parcela
número

16
17
18

Proprietário(s)

Outros interessados

Francisco Azevedo Marrinhas (herdeiros).
Pedro da Costa Santos
Alfredo Rodrigues Amador (herdeiros).

Localização do prédio

Breja do Marco, Beduído.
Breja do Marco, Beduído.
Breja do Marco, Beduído.

Número
da conservatória
do registo predial

Áreas matriz
(metros
quadrados)

Número de matriz
—
Freguesia

520

3307-Beduído . . . . . . .

Omisso

600

3310-Beduído . . . . . . .

Omisso

600

3311-Beduído . . . . . . .

Omisso

12 de Outubro de 2005. — O Presidente, José Eduardo Alves Valente de Matos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
Aviso n.o 7542/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
e em cumprimento da alínea b) do 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 considerando a nova
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
tendo em atenção o estabelecido no n.o 1 do artigo 2.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, faz-se público que, por meu despacho
de 24 de Agosto de 2005, foi renovado, o contrato de trabalho a
termo certo celebrado com Carlos Manuel Mira Mangualde, em 19
de Outubro de 2004, com a categoria de operador de estações elevatórias, pelo período de seis meses.
29 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.o 7543/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho, nos termos da alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de
22 de Junho, com possibilidade de renovação nos termos do
artigo 139.o do Código do Trabalho e do artigo 10.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho:
Pedro Miguel Cabrita Guerreiro — início em 1 de Setembro de 2005
e termo em 31 de Agosto de 2006, para a categoria de topógrafo
de 2.a classe.
Arsénia de Jesus Leirão Branco Peixe — início em 1 de Setembro
de 2005 e termo em 28 de Fevereiro de 2006, para a categoria
de auxiliar administrativo.
Susana Isabel das Neves Valente — início em 1 de Setembro de 2005
e termo em 31 de Agosto de 2006, para a categoria de técnica
superior de 2.a classe.
Óscar Miguel Farias Fialho Tojo — início em 1 de Setembro de 2005
e termo em 31 de Agosto de 2006, para a categoria de técnico
superior de 2.a classe.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
2 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.o 7544/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
e em cumprimento da alínea b) do 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 considerando a nova
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
tendo em atenção o estabelecido no n.o 1 do artigo 2.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, faz-se público que, por meu despacho
de 7 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a
termo certo celebrado com António Vieira Martins, em 5 de Maio
de 2004, com a categoria de nadador-salvador, pelo período de seis
meses.
12 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.o 7545/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
e em cumprimento da alínea b) do 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 considerando a nova
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
tendo em atenção o estabelecido no n.o 1 do artigo 2.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, faz-se público que, por meu despacho
de 7 de Setembro de 2005, foram renovados, os contratos de trabalho
a termo certo celebrados com:
Ana Cristina Miguens Abrantes — 5 de Maio de 2005, com a categoria
de técnica superior de 2.a classe, pelo período de seis meses.

Ana Cristina Branquinho Alves — 5 de Maio de 2005, com a categoria
de técnica superior de 2.a classe, pelo período de seis meses.
Gustavo Silva Val-Flores — 2 de Maio de 2005, com a categoria de
técnico superior de 2.a classe, pelo período de seis meses.
14 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.o 7546/2005 (2.a série) — AP:
Manuel Florindo Parreira Santos — celebrado contrato de trabalho,
nos termos da alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22
de Junho, com possibilidade de renovação, nos termos do
artigo 139.o do Código do Trabalho e do artigo 10.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, com início em 13 de Setembro de
2005 e termo a 12 de Setembro de 2006, para a categoria de limpa-colectores. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.o 7547/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho, nos termos da alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de
22 de Junho, com possibilidade de renovação nos termos do
artigo 139.o do Código do Trabalho e do artigo 10.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho:
Guida da Conceição Grave Madeira — com início em 19 de Setembro
de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria
de técnico profissional de 2.a classe.
Andreia Sofia Abreu Filipe — com início em 19 de Setembro de 2005
e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria de técnico
profissional de 2.a classe.
Dulce Isabel Matias Cabeça — com início em 19 de Setembro de
2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria de
técnico profissional de 2.a classe.
Deolinda Celerciza Varela Alves — com início em 19 de Setembro
de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria
de técnico profissional de 2.a classe.
Ana Sofia Piteira Cebola — com início em 19 de Setembro de 2005
e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria de técnico
profissional de 2.a classe.
Ana Margarida Monteiro Garcia Marques — com início em 19 de
Setembro de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a
categoria de técnico profissional de 2.a classe.
Filipa Cristina Adelino Oliveira — com início em 19 de Setembro
de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria
de técnico profissional de 2.a classe.
Hilma da Conceição Deodato Correia — com início em 19 de Setembro de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para a categoria
de técnico profissional de 2.a classe.
Vânia Isabel Agoga Rosa — com início em 20 de Setembro de 2005
e termo em 19 de Setembro de 2006, para a categoria de técnico
profissional de 2.a classe.
Tânia Sofia da Cruz Marques — com início em 21 de Setembro de
2005 e termo em 20 de Setembro de 2006, para a categoria de
técnico profissional de 2.a classe.
Cármen Dolores Abreu de Matos Vila Viçosa — com início em 19
de Setembro de 2005 e termo em 18 de Setembro de 2006, para
a categoria de técnico profissional de 2.a classe.
Margarida Rosa Monteiro Mouro Pereira — com início em 22 de
Setembro de 2005 e termo em 21 de Setembro de 2006, para a
categoria de auxiliar de acção educativa.
Maria Cristina Costa Barbado — com início em 3 de Outubro de
2005 e termo em 2 de Abril de 2006, para a categoria de arquitecto
de 2.a classe.
Olga Maria Nobre Grilo — com início em 3 de Outubro de 2005
e termo em 2 de Abril de 2006, para a categoria de engenheiro
de 2.a classe.

