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por deliberação camarária de 3 de Novembro de 1993, em nome
da Câmara Municipal de Vendas Novas, para o prédio urbano sito
na Rua de 30 de Novembro, em Landeira, inscrito na matriz predial
urbana da freguesia de Landeira e concelho de Vendas Novas sob
o artigo 376, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vendas
Novas sob o n.o 00109/940307, que decorrerá durante os 15 dias
seguintes.

Mais se torna público que a referida alteração foi requerida por
um dos proprietários do lote 1-C do referido loteamento, Teresa Maria
de Albuquerque Ratão, casada com Rui Gaspar Rodrigues Costa
Ratão, e consta do teor seguinte:

Lote 1-C — com a área de 130 m2, com a área de implantação
de 130 m2 para comércio, área máxima de construção de 130 m2,
uso 1 comércio;

Lote 2-C — com a área de 132 m2, com a área de implantação
de 132 m2 para comércio, área máxima de construção de 132 m2,
uso 1 comércio.

Deverá ser alterado:

O lote 1-C, com a área de 130 m2, passará a ter uma área de
105 m2 para habitação e 25 m2 para comércio, área total de construção
130 m2, uso 1 comércio e uma habitação;

No lote 2-C tudo se mantém.

A referida proposta de alteração da operação de loteamento encon-
tra-se disponível para consulta nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, na Secção
de Obras Particulares da Câmara Municipal de Vendas Novas, sita
na Praça da República, acompanhada da informação técnica elaborada
pela DAUA.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da operação de loteamento, por parte
dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, dentro do prazo
de discussão pública.

27 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Maria
Rodrigues Figueira.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso n.o 8284/2007

Plano de Pormenor Norte de Vila Real de Santo António

José Carlos Costa Barros, vice-presidente da Câmara Municipal
de Vila Real de Santo António, faz saber que a Câmara Municipal,
em sua reunião de 21 de Fevereiro de 2007, deliberou proceder à
elaboração do Plano de Pormenor Norte de Vila Real de Santo Antó-
nio, aprovando os termos de referência que fundamentam a sua opor-
tunidade e fixam os respectivos objectivos.

Nos termos do n.o 3 do artigo 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, decorrerá por um período de 15 dias
úteis, a iniciar 10 dias após a presente publicação, um processo de
audição pública, durante o qual os interessados poderão proceder
à formulação de sugestões, bem como à apresentação de informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito
do respectivo procedimento de elaboração.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar os ter-
mos de referência, aprovados pela Câmara Municipal de Vila Real
de Santo António, na Divisão de Gestão Urbanística, durante as horas
de expediente, todos os dias úteis.

26 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, José
Carlos Barros.

JUNTA DE FREGUESIA DE ALDOAR

Aviso n.o 8285/2007

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Aldoar de 28 de Fevereiro de 2007, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
geral de ingresso para provimento de um lugar de coveiro da carreira
de coveiro do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

1 — Legislação aplicável — ao presente concurso são aplicáveis as
regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, apli-

cado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 412-A/98, de
30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 44/99,
de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga existente,
esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as desig-
nadas na alínea 20) do despacho n.o 38/88, do SEALOT, publicado
na 2.a série do Diário da República, de 26 de Janeiro de 1989.

4 — Local de trabalho — cemitérios da Junta de Freguesia de
Aldoar, sitos na Rua de Baltazar Falcão e na Rua da Cidade da
Beira.

5 — Remuneração — o vencimento é de E 506,46 mensais, corres-
pondente ao índice 155, escalão 1, do NSR, de acordo com o anexo II
ao Decreto-Lei n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, os Decretos-Leis
n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, 78/2001, de 5 de Março, 23/2002, de
1 de Fevereiro, 54/2003, de 28 de Março, 57/2004, de 19 de Março,
e 242/2004, de 31 de Dezembro, e as Portarias n.os 229/2006, de 10
de Março, e 88-A/2007, de 18 de Janeiro.

6 — Condições de trabalho e demais regalias — as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

7 — Requisitos gerais de admissão — são os constantes no artigo
29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;

b) Ter mais de 18 anos de idade;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8 — Requisitos especiais — poderão candidatar-se ao concurso os
indivíduos habilitados com a escolaridade obrigatória que, de acordo
com a data de nascimento, é a seguinte:

Nascidos até 31 de Dezembro de 1966 — 4.a classe;
Nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de Dezembro de 1980 —

ciclo preparatório ou equivalente, e
Nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 — 9.o ano de escolaridade

ou equivalente.

9 — Formalização das candidaturas — os candidatos deverão for-
malizar a sua candidatura mediante requerimento dirigido ao pre-
sidente da Junta de Freguesia de Aldoar, o qual, bem como a docu-
mentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente
nesta Junta de Freguesia ou remetido pelo correio, mediante carta
registada e com aviso de recepção, expedida até ao prazo fixado para
a Rua da Vilarinha, 1090, 4100-513 Porto, devendo do requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número fiscal de contribuinte,
filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa menção

do número e da data do Diário da República onde se encontra publi-
cado o presente aviso.

9.1 — O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia de documento autêntico ou autenticado das habi-
litações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admissão

previstos nas alíneas a), b) e) e f) do n.o 7 do presente aviso;
d) Curriculum vitae detalhado.

9.2 — A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada, desde que o can-
didato declare no requerimento, sob compromisso de honra, em alí-
neas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

10 — No âmbito do presente concurso, dá-se cumprimento ao esta-
belecido pelo Decreto-Lei n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro, no que
respeita ao sistema de quotas para pessoas deficientes.

10.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.o
e no n.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro,




