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2.o Vítor Manuel Gomes Faria, encarregado do grupo de pessoal
operário de chefia.
Vogais suplentes:
o

1. Engenheiro Nelson António Batista de Sousa, técnico de
1.a classe da carreira de engenheiro técnico civil.
2.o Engenheiro José Vilarinho Mascarenhas Figueira Santos, chefe
da Divisão de Obras Municipais.
28 de Dezembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000309831

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL
Aviso n.o 3065/2007
O Dr. Armando Jorge Mendonça Varela, presidente da Câmara
Municipal de Sousel, faz público que, por despacho de 17 de Outubro
de 2006, foi celebrado, por um ano, contrato de trabalho a termo
resolutivo certo na categoria de mecânico, grupo de pessoal operário
altamente qualificado, com início em 2 de Novembro de 2006, eventualmente prorrogável por idêntico período, com o trabalhador Joaquim André Teles Falcato, escalão 1, índice 189.

pamentos e serviços, áreas de lote e disposições ambientais que permitam o correcto ordenamento da área do plano.
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 do processo
de elaboração do plano.
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 (de 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.
5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz.

23 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando
Varela.
1000309767

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Aviso n.o 3066/2007
Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho de 15
de Janeiro de 2007, foram nomeados os seguintes candidatos aprovados no concurso externo de ingresso para provimento de 12 lugares
de auxiliar de acção educativa:
Cláudia Maria Teixeira Gonçalinho.
Donália Maria da Cruz Domingues de Sousa.
Elsa Cristina Guerreiro Estevens.
Isabel Maria Rodrigues de Castro Coelho Lourenço.
Luís Filipe Nunes Dias Ferreira.
Mafalda Clara Honório Fonseca.
Maria Bertilia Martins de Jesus Gago.
Maria da Nazaré Ferreira Frangolho Soares.
Maria de Fátima Silva Torres.
Mónica Andreia Pereira.
Sandra Lígia Camacho dos Santos.
Susana Isabel Machado Martins Parra.
Nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, os candidatos têm o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação
após a publicação do presente aviso no Diário da República. (O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Fevereiro de 2007. — O Vereador do Desporto e Economia,
Carlos Manuel Santos Baracho.
1000310713

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS
Aviso n.o 3067/2007
Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Fontão
O Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, presidente da Câmara Municipal,
torna público, nos termos e para os 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 27 de Outubro de 2006, foi decidido iniciar o
processo de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial
do Fontão, prevendo-se para a sua elaboração o prazo de 32 meses
e tendo os seguintes objectivos:
1) Promover a fixação de indústrias e estabelecimentos de apoio
à actividade produtiva;
2) Alterar o uso do solo de acordo com as necessidades da proposta
de plano;
3) Proporcionar condições para a implementação de um parque
tecnológico;
4) Definir indicadores urbanísticos, zonas destinadas a arruamentos
e espaços públicos, espaços arborizados de protecção, zonas de equi-

3000225317
Aviso n.o 3068/2007
Revisão do Plano de Urbanização 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 27 de Outubro de 2006, foi decidido iniciar o
processo de revisão do Plano de Urbanização de Vagos, publicado
no Diário da República, 1.a série-B, n.o 52, de 2 de Março de 2001,
prevendo-se para a sua elaboração o prazo de 32 meses e tendo os
seguintes objectivos:
1) Simplificação e alteração de indicadores urbanísticos e parâmetros de edificabilidade;
2) Redefinição de áreas mínimas de lote para algumas zonas do
espaço urbano;
3) Redimensionamento e redefinição da rede viária;
4)Repensar as densidades previstas para os diferentes zonamentos;
5) Alterações de uso de solo;
6) Adaptação do plano a novas disposições legais.
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 revisão.
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 (de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 16 horas).
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Quaisquer informações que se mostrem necessárias poderão ser
obtidas na Divisão de Planeamento Urbanístico desta Câmara Municipal durante o referido horário de expediente.

Quaisquer informações que se mostrem necessárias poderão ser
obtidas na Divisão de Planeamento Urbanístico desta Câmara Municipal durante o referido horário de expediente.

5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz.

5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz.

3000225316

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Aviso (extracto) n.o 3070/2007
No seguimento do aviso publicado no Diário da República, 3.a série,
n.o 106, de 2 de Junho de 2005, e para os efeitos consignados nos
n.os 1 e 4 do artigo 38.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;
Decorrido o prazo de audiência dos interessados, conforme o
artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, por notificação
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 6, de 9 de Janeiro
de 2007, sem que tenha havido pronunciamento por parte dos
candidatos:
Para os efeitos consignados no 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, torna-se público que a lista de classificação
final dos candidatos graduados no concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de auxiliar administrativo, homologada por
meu despacho de 1 de Fevereiro, se encontra afixada na Secção de
Administração de Pessoal desta Câmara Municipal.
3000225318
Aviso n.o 3069/2007
Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 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 27 de Outubro de 2006, foi decidido iniciar o
processo de alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de
Vagos, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 256, de 2 de
Novembro de 1993, prevendo-se para a sua elaboração o prazo de
20 meses e tendo os seguintes objectivos:
1) Introdução de correcções no traçado da rede viária e qualificação
do espaço público;
2) Correcções no que respeita ao acesso aos lotes, estacionamentos,
percursos pedonais e introdução de pista ciclável;
3) Reavaliar o dimensionamento das zonas afectas a equipamento
e serviços;
4) Ajustamentos pontuais ao regulamento decorrente das alterações
efectuadas.
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 alteração.
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).

5 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, Defensor Oliveira Moura.
1000310742
Aviso (extracto) n.o 3071/2007
Para os devidos efeitos, Defensor Oliveira Moura, presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, torna público que, nos termos
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,
foram nomeados, precedendo concurso, por meu despacho de 2 de
Fevereiro do corrente ano, para a categoria de auxiliar de serviços
gerais, do grupo de pessoal auxiliar, os candidatos graduados em 6.o,
7.o e 8.o lugares no referido concurso, aberto por publicação no Diário
da República, 3.a série, n.o 106, de 2 de Junho, e no Jornal de Notícias,
n.o 4, de 5 de Junho, ambos do ano de 2005, cuja lista de classificação
final foi publicitada nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 40.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho, Rosa
Branca Fonseca da Silva Costa, Maria de Fátima Cerqueira Fernandes
e Carla Natália Fernandes Dantas de Brito Couto.
Os lugares agora ocupados, vagos por recusa de posse nos lugares
dos anteriores titulares, a pedido deles, foram criados no quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal
em 18 de Junho de 2003, mediante proposta da Câmara Municipal
de 4 de Junho de 2003, conforme publicação no Diário da República,
2.a série, n.o 178, apêndice n.o 117, de 4 de Agosto de 2003.
Os nomeados ficam posicionados no escalão 1, índice 128, a que
corresponde o montante de E 418,24, de acordo com o estipulado
no Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro,
em conjugação com o artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de
16 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 57/2004, de 19 de Março,
e pela Portaria n.o 88-A/2007, de 18 de Janeiro.
As presentes nomeações são por urgente conveniência de serviço
e com efeitos ao dia 15 de Fevereiro de 2007, nos termos do n.o 3
do artigo 45.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto. (Não carece de

