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 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso n.º 25070/2008

Discussão pública

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/74 — Lotes 47 e 48
Freguesia de Vila Nova da Barquinha

Vitor Miguel Martins Arnaut Pombeiro, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova da Barquinha, torna público que, nos termos do n.º 2 
do artigo. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado 
pela Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, se vai proceder ao período de dis-
cussão pública do pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 2/74 
requerido pela proprietária dos lotes 47 e 48 , sito em Barreira Verme-
lha, Freguesia e Concelho de Vila Nova da Barquinha, a que respeita o 
processo camarário n.º1/74 em nome de Alfredo Martins.

A alteração ao loteamento requerida por Elisabete Mendes Abreu con-
siste na unificação dos lotes 47 e 48 para a construção de uma moradia 
unifamiliar composta de cave e rés-do-chão e construção de anexos. 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 e entregues no Serviço de 
Atendimento da Divisão Municipal de Urbanismo na Praça da República, 
onde poderão consultar o respectivo processo.

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

 16 de Setembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Vítor Miguel 
Martins Arnaut Pombeiro.

300792167 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso (extracto) n.º 25071/2008

Nomeação de funcionário
Hermínio Loureiro de Magalhães, Vereador da Câmara Municipal de 

Viseu, no uso da competência delegada:
Torna público que, por despacho de 26 de Setembro de 2008, e de 

harmonia com o preceituado no n.º1 do artigo.41.º do Decreto-Lei 
n.º204/98, de 11 de Julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º238/99, de 25 de Junho, nomeia, para provimento de um lugar de 
Operário Principal — Bate Chapas, o candidato aprovado no respectivo 
concurso: José Manuel Pires Fernandes.

O interessado deverá proceder à aceitação do lugar, no prazo de 
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

29 de Setembro de 2008. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de 
Magalhães.

300819683 

 JUNTA DE FREGUESIA DE MÓS

Edital n.º 1015/2008

Brasão, Bandeira e Selo
Carlos Alberto Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Mós, do 

concelho de Vila Nova de Foz Côa:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 

freguesia de Mós, tendo em conta o parecer da Comissão de Heráldica 
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da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 25 de Fevereiro de 
2008, que foi aprovada sob proposta da Junta de Freguesia na sessão 
da Assembleia de Freguesia, em 29 de Junho de 2008.

Brasão: escudo de vermelho, com duas mós de prata, furadas do 
campo e um perfil de carril de ouro; em chefe, dois ramos de laranjeira 
de prata, floridos do mesmo, o da dextra posto em banda e o da sinistra 
em barra; campanha diminuta de três burelas ondadas de prata e azul. 
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: 
“Mós — Vila Nova de Foz Côa”.

Bandeira: amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste e 
lança de ouro.

Selo: nos termos da Lei, com a legenda: “Junta de Freguesia de 
Mós — Vila Nova de Foz Côa”.

6 de Outubro de 2008. — O Presidente, Carlos Alberto Correia.
300811777 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 25072/2008
Torna -se público que, por deliberação do Conselho de Administração 

de 18 de Setembro de 2008, o funcionário José Paulo Oliveira Raposo, 
foi reclassificado profissionalmente, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º 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, após o exercí-
cio de funções em comissão de serviço extraordinária, na categoria de 
Assistente Administrativo, escalão 1, índice 199. (Isento do visto do 
Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

1 de Outubro de 2008. — O Director -Delegado, Jorge Ferreira da 
Silva Nemésio.

300796533 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE SINTRA

Aviso n.º 25073/2008
Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 30 

de Setembro de 2008, deliberou nomear definitivamente, nos termos 
dos artigos 2.º, alíneas a) e b), 3.º e 5.º, n.º 1, todos do Decreto -Lei 
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e ainda do artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 497/99, de 19 de Novembro, e do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 
de Dezembro, na categoria de Assistente Administrativo, do grupo 
de pessoal administrativo, Escalão 1, Índice 199, o funcionário Paulo 
Jorge Caetano da Silva, uma vez que o mesmo já exerceu em comis-
são de serviço extraordinária, por um período superior a seis meses, 
as funções correspondentes à categoria de Assistente Administrativo, 
tendo -se considerado que revelou a aptidão necessária para ser provido 
naquela carreira.

3 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300804973 

 Aviso n.º 25074/2008
Faz -se público que, por deliberação do Conselho de Administração 

destes Serviços, na reunião de 12 de Maio de 2008, e autorização do 
Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, datada de 23 
de Julho de 2008, foi autorizada a requisição da funcionária Ana Isabel 
Alves Borges, com a categoria de Assistente Administrativo, Escalão 
2, Índice 209, para o exercício de funções nestes SMAS, nos termos do 
artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e do n.º 4 do 

 Aviso n.º 25075/2008
Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 30 

de Setembro de 2008, deliberou nomear definitivamente, nos termos 
dos artigos 2.º, alíneas a) e b), 3.º e 5.º, n.º 1, todos do Decreto -Lei 
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e ainda do artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 497/99, de 19 de Novembro, e do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 
de Dezembro, na categoria de Assistente Administrativo, do grupo 
de pessoal administrativo, Escalão 1, Índice 199, a funcionária Cátia 
Marisa Baptista da Silva Cardoso, uma vez que a mesma já exerceu em 
comissão de serviço extraordinária, por um período superior a seis meses, 
as funções correspondentes à categoria de Assistente Administrativo, 
tendo -se considerado que revelou a aptidão necessária para ser provida 
naquela carreira.

3 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300804819 

 Aviso n.º 25076/2008
Faz -se público que na reunião do Conselho de Administração de 

30 de Setembro de 2008, foi autorizado nos termos do Decreto -Lei 
n.º 412 -A/89, de 30 de Dezembro, do n.º 1 do artigo 9.º e da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e do 
artigo 8.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, com a candidata classificada em 2.º 
lugar, no concurso externo de ingresso para provimento de um lugar 
de Técnico Profissional Analista de 2.ª Classe, do grupo de Pessoal 
Técnico Profissional, Escalão 1, Índice 199, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª Série, n.º 36, de 2008/02/20, Maria do Céu 
Patrício Romão.

3 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300804705 

 Aviso n.º 25077/2008
Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 30 de 

Setembro de 2008, nos termos dos artigos 2.º, alínea a), 3.º e 5.º, n.º 1, 
todos do Decreto -Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e ainda do ar-
tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e do Decreto -Lei 
n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro, deliberou proceder à nomeação, em 
comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, do funcio-
nário Pedro Eduardo Nunes Fernandes da Costa, com a categoria actual 
de Operador de Estações Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, 
como estagiário da carreira de Engenheiro, do grupo de Pessoal Técnico 
Superior, Escalão 1, Índice 321, tendo em vista a posterior reclassificação 
profissional na categoria de ingresso da referida carreira.

3 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300804308 

 Aviso n.º 25078/2008
Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 30 de 

Setembro de 2008, deliberou renovar a comissão de serviço, no cargo de 
Chefe da Divisão Municipal de Apoio e Serviços Gerais, nos termos do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e dos artigos 21.º, 
23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, do Eng.º José António 
Barbosa de Carvalho Pino, pelo período de mais três anos, com início 
em 20 de Janeiro de 2009.

6 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300808464 

artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, pelo período de 
um ano, com efeitos desde o dia 1 de Outubro de 2008.

3 de Outubro de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, 
Luís do Paço Simões.

300804868 




