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Diário da República, 2.a série — N.o 98 — 22 de Maio de 2007
tratado Armando Rodrigues da Mota, por mais um ano, nos termos
do artigo 26.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho.
2 de Maio de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui Manuel
Oliveira Costa.
2611014540

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Aviso n.o 9191/2007
Concurso externo de ingresso para uma vaga de técnico superior
de 2.a classe (área de sociologia) — Estagiário
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara de 4 de Maio
de 2007, Eunice Isabel Alves Teixeira foi nomeada provisoriamente
na categoria de técnico superior de 2.a classe (área de sociologia),
nos termos do artigo 6.o, n.o 6, do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, após ter sido dispensada da frequência de estágio de
ingresso por estarem reunidos os requisitos que o permitem, devendo
a mesma tomar posse no prazo de 20 dias contados a partir da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Os cidadãos interessados dispõem do prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso para a formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que entendam dever ser consideradas no âmbito da elaboração
do processo de elaboração.
As sugestões ou outras formas acima referidas devem ser apresentadas por escrito, devidamente fundamentadas, e sempre que
necessário acompanhadas por planta de localização e entregues, no
prazo acima mencionado, na Secção de Atendimento ao Público desta
Câmara Municipal durante o horário normal de expediente (segunda-feira
a sexta-feira, das 9 às 16 horas).
Quaisquer informações que se mostrem necessárias poderão ser
obtidas na Divisão de Planeamento Urbanístico desta Câmara Municipal durante o referido horário de expediente.
11 de Abril de 2007. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel Rocha
da Cruz.
Delimitação da área de intervenção do Plano
de Urbanização de Ponte de Vagos

8 de Maio de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos e Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.
2611014475
Aviso n.o 9192/2007
Concurso externo de ingresso para uma vaga de técnico superior
de 2.a classe — Estagiário — Referência n.o 05/2006
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara de 4 de Maio
de 2007, Madalena da Silva Matos foi nomeada provisoriamente na
categoria de técnico superior de 2.a classe, nos termos do artigo 6.o,
n.o 6, do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, após ter sido
dispensada da frequência de estágio de ingresso por estarem reunidos
os requisitos que o permitem, devendo a mesma tomar posse no prazo
de 20 dias contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.
8 de Maio de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos e Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.
2611014455

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Aviso n.o 9193/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 75, de 17 de Abril de 2007,
fica sem efeito, uma vez que já havia sido publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 71, de 11 de Abril de 2007.
17 de Abril de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
2611014449

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS
Aviso n.o 9194/2007
Plano de Urbanização de Ponte de Vagos
O Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, presidente da Câmara Municipal,
torna público, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 74.o
e 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de Dezembro, que
por deliberação de 23 de Fevereiro de 2007 foi decidido iniciar o
processo de elaboração do Plano de Urbanização de Ponte de Vagos,
prevendo-se para a sua elaboração o prazo de 36 meses e tendo os
seguintes objectivos:
1 — Requalificação do tecido urbano existente, dotando o espaço
de uma adequada malha viária, zonas verdes, espaços públicos e os
necessários equipamentos e serviços.
2 — Promover a estruturação do parque edificado criando uma
estrutura urbana coesa, promovendo as desafectações necessárias ao
correcto ordenamento do espaço urbano.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Regulamento n.o 88/2007
Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho
de Vila Franca de Xira,
Anexo para a Freguesia do Forte da Casa
Nos termos do artigo 130.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
publica-se a seguinte alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho de Vila Franca de Xira, Anexo para a Freguesia do Forte da
Casa, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária
de 23 de Abril de 2007, mediante proposta da Câmara Municipal,
aprovada na sua reunião ordinária de 11 de Abril de 2007, conforme
consta do edital n.o 162/2007, de 27 de Abril:
1 — Colocação de um sinal de stop no cruzamento da Rua do Padre
José Rota com a Rua do Padre Américo.
2 — Sentido único na Avenida da Terra da Pastoria entre a Escola
EB 2, 3 e a Rua dos Mártires da Guerra Colonial.
3 — Sentido proibido (com excepção aos moradores) na Rua do
Capitão Salgueiro Maia com a Avenida da Terra da Pastoria, do
lote 121 (lado direito) e do lote 130 (lado esquerdo), até ao final
da mesma rua, lotes 125 e 127.
4 — Colocação de sinal de proibição de virar à esquerda à saída
da Escola EB 2, 3.
5 — De acordo com o Decreto-Lei n.o 13/2006, de 17 de Abril,
o transporte colectivo de crianças e de acordo com o artigo 16.o,
n.os 2, 3 e 4, devem ser marcados e sinalizados os locais de tomada
e largada de crianças na EB 1, EB 2, 3, escola secundária e nas
instalações da ASSAF e do IAC.
8 de Maio de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Rosinha.
2611014447

