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rimento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação completa, os endereços dos seus autores
e a qualidade em que se apresentam, as quais deverão ser entregues
ou remetidas por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

21 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu.

2611050794

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

Aviso (extracto) n.o 18 800/2007

Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, por despacho
de 11 de Junho de 2007, no uso das competências que me são con-
feridas pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de
18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11
de Janeiro, e nos termos do n.o 1 do artigo 24.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20
de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 104/2006, de
7 de Junho, renovei, por mais três anos, a comissão de serviço do
chefe da Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbana, Carlos
Alberto Lopes Sobral, assessor principal (engenharia civil), com efeitos
a partir de 30 de Setembro de 2007.

20 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto
da Fonseca Almeida.

2611050768

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso n.o 18 801/2007

Nos termos do disposto no n.o 1 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, e por meu despacho de
22 de Agosto de 2007, vai proceder-se à abertura do período de dis-
cussão pública relativa à operação de loteamento e obras de urba-
nização que incide sobre o prédio sito no L. de Regadios, freguesia
de Viatodos, concelho de Barcelos, a que se refere o processo
n.o 67506, em que é requerente Alzira de Sá Pinto Machado de Aze-
vedo, contribuinte n.o 107843226, durante o período de 15 dias com
início no dia seguinte à publicação deste aviso no Diário da República.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível para con-
sulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na secretaria
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Muni-
cipal de Barcelos.

19 de Setembro de 2007. — O Vereador, no uso de delegação de
poderes, Manuel Carlos da Costa Marinho.

2611050588

Aviso n.o 18 802/2007

Nos termos do disposto no n.o 1 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, e por meu despacho de
11 de Setembro de 2007, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de loteamento e obras de urba-
nização que incide sobre o prédio sito no L. de Penide, freguesia
de Areias, concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.o 111 203,
em que é requerente Daniel Gonçalves Ferreira, contribuinte
n.o 149671245, durante o período de 15 dias com início no dia seguinte
à publicação deste aviso no Diário da República.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível para con-
sulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na secretaria
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Muni-
cipal de Barcelos.

20 de Setembro de 2007. — O Vereador, no uso de delegação de
poderes, Manuel Carlos da Costa Marinho.

2611050580

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso (extracto) n.o 18 803/2007

Tornam-se públicos os meus despachos que determinaram as
nomeações, na sequência de concursos internos de acesso limitado
e nos termos do n.o 8 do artigo 6.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, para a categoria de agente técnico
agrário especialista principal, do candidato João Manuel Penhasco
Fernandes, escalão 1, índice 316, e, para a categoria de técnico pro-
fissional de relações públicas especialista principal, da candidata Maria
José de Jesus Bronze Nunes, escalão 5, índice 360.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da sua publicação no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

18 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho.

2611050587

Aviso (extracto) n.o 18 804/2007

Torna-se público o meu despacho que determina a nomeação, na
sequência de concurso interno de acesso geral e nos termos do n.o 8
do artigo 6.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,
para a categoria de operário qualificado pedreiro principal, do can-
didato Manuel Batista Vilela, escalão 1, índice 204.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da sua publicação no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

19 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho.

2611050583

Aviso n.o 18 805/2007

Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho, presidente da
Câmara Municipal do Barreiro, torna público, de acordo com o n.o 2
do artigo 29.o da Lei n.o 107/2001, de 8 de Setembro, que, em reunião
ordinária de Câmara, datada de 6 de Junho de 2007, foi deliberado,
por unanimidade, considerando o disposto no n.o 1 do artigo 94.o
do referido diploma legal, que estabelece as bases da política e do
regime de protecção e valorização do património cultural, proceder
à classificação histórico-patrimonial, como imóvel de interesse muni-
cipal, pertencente à categoria de monumento, do Convento da Madre
de Deus da Verderena, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho
do Barreiro, conforme planta anexa. Imóvel de propriedade municipal,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 83.

20 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho.

Aviso (extracto) n.o 18 806/2007

Torno público que, por meus despachos de 17 de Setembro de
2007, procedi às reclassificações, nos termos do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Setembro, dos seguintes funcionários:

Barbara Cristina Xavier C. Gomes, leitora-cobradora de consumos,
para a categoria de assistente administrativo, escalão 1, índice 199.

Joaquim António Oliveira Andrade, operário qualificado — cana-
lizador principal, para a categoria de operário altamente qualificado
principal — mecânico de instrumentos de precisão, escalão 3,
índice 254.




