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pedido de Licenciamento de Loteamento, requerido em nome de 
HENRIBRUNO — Investimentos Imobiliários, Ldª., Sandra Maria 
Carvalho Gomes e Paulo Jorge Simões Ribeiro de Almeida, sito em 
Charneca da Cotovia, concelho de Sesimbra, respeitante ao processo 
nº. 5/07. O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e 
iniciar-se-á 8 dias após a data desta publicação.

Qualquer interessado poderá apresentar reclamações, observações e 
sugestões, sobre o pedido em causa, as quais deverão ser formuladas 
por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal e entregues 
no Serviço de Atendimento do Departamento de Administração e Pla-
neamento Urbanístico — Largo do Município nº 4 em Sesimbra, onde 
também poderão consultar o respectivo processo.

Para constar se publica este Aviso e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

26 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Augusto Manuel 
Neto Carapinha Pólvora.

2611094095 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Aviso n.º 6979/2008

Plano de Urbanização de Porto Covo — Discussão Pública
Marisa Rodrigues dos Santos, Vereadora da Câmara Municipal de 

Sines, com competências delegadas:
Faço público, nos termos do n.º 4 do artigo 77º do Decreto -Lei 

n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e conforme deliberação da reunião de 
câmara pública de 21 de Fevereiro de 2008, que se encontra em discus-
são pública, por um período de 22 dias contados a partir do quinto dia 
após a publicação do presente aviso no Diário da República, o Plano 
de Urbanização de Porto Covo.

Os interessados poderão, no prazo fixado, consultar o plano 
todos os dias úteis no Edifício Técnico da Câmara Municipal de 
Sines, sito na Estrada da Nossa Senhora dos Remédios (São Mar-
cos), em Sines, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, e no 
Posto de Turismo de Porto Covo, entre as 9 horas e as 16 horas, 
e apresentar, por escrito, reclamações, observações, sugestões e 
pedidos de esclarecimento relativos ao mesmo, até ao termo do 
prazo referido.

Os elementos constituintes e o relatório encontram -se igualmente 
disponíveis em www.mun -sines.pt.

Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser dada a publi-
cidade prevista na lei.

21 de Fevereiro de 2008. — A Vereadora, com competência delegada, 
Marisa Rodrigues dos Santos. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 6980/2008

Aviso de nomeação
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna -se pú-
blico que, por despacho proferido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Armando Varela, ao abrigo de competência própria, 
foram nomeados definitivamente os seguintes funcionários: Maria José 
Camilo Almada Lagarto na categoria de Técnica Superior de 2ª Classe 
de Ciências Sociais — variante de Ciência Politica e Administrativa 
e Estêvão Rosário Mouquinho na categoria de Operador de Estação 
Elevatórias, de Tratamento ou Depuradoras, na sequência de processos 
de reclassificação profissional.

Os nomeados deverão assinar os respectivos termos de aceitação no 
prazo legal de 20 dias, contando da data de publicação do presente Aviso 
no Diário da República.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do Tribunal 
de Contas.

15 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Men-
donça Varela.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 6981/2008
Torna-se público que, por despacho do signatário de 25 de Fe-

vereiro de 2008, e ao abrigo dos artigos 21º, 23º e 24º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo Decreto-Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foi renovada a nomeação 
em comissão de serviço, por mais três anos, com efeitos a partir de 
05 de Maio de 2008, do engenheira civil assessor principal, Acácio 
António de Miranda Frade, para o exercício do cargo de Director do 
Departamento de Obras Municipais.

26 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Soares Miguel.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Aviso n.º 6982/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de Pre-

sidente da Câmara Municipal de Trancoso, foi renovado o contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo nos termos do n.º 2 do artigo 139.º do 
Código do Trabalho, pelo período de três anos com a seguinte funcionária:

Manuela da Conceição Gamboa Cravo Santos Lucas, socióloga, com 
inicio a 1 de Março de 2008, pelo prazo de três anos;

22 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Júlio José 
Saraiva Sarmento.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 6983/2008
Para os efeitos previstos no artigo 34º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 

7 de Dezembro, torna público que esta Câmara Municipal efectuou a 
renovação dos contratos de trabalho a termo resolutivo, celebrados ao 
abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 23/2004, de 22 de 
Junho, conjugado com o n.º1 do artigo 139º da Lei n.º 99/2003, de 27 
de Agosto, pelo período de 1 (um) ano, com Cristina de Sousa Alves 
do Vale, Isabel Maria Afonso Borlido Carvalhido, Silvina Alexandra da 
Silva Oliveira Carvalho, Sandra Cristina da Cunha Neiva e Sá e Maria 
Teresa da Fonte Rodrigues Alves Costa, com a categoria de Operário 
Qualificado Jardineiro, com vencimento correspondente ao escalão 
1, índice 142 da Tabela de Vencimentos dos Funcionários e Agentes 
da Administração Pública Central e Local, com efeitos ao dia 20 de 
Fevereiro do corrente ano.

20 de Fevereiro de 2008. — A Vereadora da Área de Recursos Hu-
manos, Mafalda Silva Rego.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso n.º 6984/2008
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de 25 

de Fevereiro de 2008, nomeei para a categoria de Técnico Superior de 1ª 
Classe (Generalista), nos termos do artigo 41.º do decreto-lei nº 204/98, 
de 11/07,adaptado à administração Local pelo Decreto-Lei 238/99, de 
25/06, o candidato João Alberto Correia, precedendo concurso Interno 
de Acesso Limitado, aberto por Aviso publicado no Placard da Divisão 
Administrativa de 27 de Fevereiro de 2007.

O candidato deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos ao da 
publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Artur Guilherme 
Gonçalves Vaz Pimentel.
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