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CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso n.º 20640/2008

Aviso (extracto) n.º 20635/2008

Plano de Pormenor de Vale de Chícharos
Alfredo José Monteiro da Costa, presidente da Câmara Municipal
do Seixal, torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e para cumprimento da deliberação
tomada pela Câmara Municipal na reunião de 11 de Junho de 2008,
está a decorrer por um período de 22 dias úteis, com início na data da
publicação do presente aviso no Diário da República, um processo de
discussão pública, respeitante ao Plano de Pormenor de Vale de Chícharos. O referido Plano de Pormenor encontra-se patente ao público
nos seguintes locais:
Paços do Concelho, Rua de Fernando de Sousa, 2, Seixal;
Atendimento público da Divisão Administrativa de Urbanismo, Largo
dos Restauradores, 13, Seixal;
Junta de Freguesia de Amora.

Cessação de nomeação
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, faz-se público que foi exonerado, com efeitos a partir do dia 9
de Julho de 2008, por ter concluído sem sucesso o período probatório,
o funcionário Henrique Alberto da Silva Neto, da categoria de cantoneiro, da carreira de operário semiqualificado, correspondente à posição
remuneratória 137.
14 de Julho de 2008. — A Chefe da Divisão Municipal Administrativa,
Isolina Mendes.
300546542

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA
Aviso n.º 20636/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e 69.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro e nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), reformo o meu Despacho de 14/04/2008, a que
se refere o Aviso n.º 13068/2008 publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 82, de 28 de Abril de 2008, celebrando-se, com Sandra
Patrícia Carneiro Rodrigues, um Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado em funções públicas, nos termos dos artigos 20.º, 21.º e
do n.º 6 do 117.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e da Lei
n.º 23/2004 de 22 de Junho.
7 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves Pinto.
300547571
Aviso n.º 20637/2008
Para os devidos efeitos se torna público que no uso da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e 69.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro e nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), reformo o meu Despacho de 14/04/2008, a que se refere
o Aviso n.º 13066/2008 publicado no Diário da República 2.ª série n.º
82, de 28 de Abril de 2008, celebrando-se, com Maria Paula Pereira, um
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado em funções públicas,
nos termos dos artigos 20.º, 21.º e do n.º 6 do 117.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e da Lei n.º 23/2004 de 22 de Junho.
7 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves Pinto.
300547628
Aviso n.º 20638/2008
Para os devidos efeitos se torna público que no uso da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e 69.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro e nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), reformo o meu Despacho de 14/04/2008 a que se refere
o Aviso n.º 13067/2008 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 82,
de 28 de Abril de 2008., celebrando-se, com Eulália Cristina Gonçalves
Valadares, um Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado em funções públicas, nos termos dos artigos 20.º, 21.º e do n.º 6 do 117.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e da Lei n.º 23/2004 de 22 de Junho.
7 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves Pinto.
300547717

Os interessados poderão proceder à formulação de sugestões, bem
como à apresentação de informações sobre quaisquer questões, que
possam ser consideradas no âmbito do Plano de Pormenor de Vale
Chícharos.
Os interessados deverão apresentar as suas observações ou sugestões mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, a entregar no atendimento público da Divisão Administrativa de
Urbanismo.
9 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Alfredo José Monteiro da Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE
Aviso n.º 20641/2008
Carlos Manuel Ramos dos Santos, Vereador do Pelouro do Urbanismo
da Câmara Municipal de Sernancelhe, torna público, para cumprimento
do artigo 22.º da Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de obras para realização de uma Operação de
Loteamento, sito no Lugar de Chãos, freguesia de Ferreirim, concelho
de Sernancelhe, processo n.º 2/08-LotePdm, requerido por Construções
António de Almeida & Filho, L.da, com o contribuinte n.º 505411237,
com sede na freguesia de Ferreirim, concelho de Sernancelhe,
Finalidade do pedido: Operação de loteamento para construção de 10
moradias unifamiliares isoladas e 10 moradias em banda contínua.
O período de discussão pública terá início no quinto dia a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República e a duração de
22 dias úteis.
O processo administrativo respectivo, com o n.º 2/08/F1.2, pode
ser consultado, todos os dias úteis, na Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo, no horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas
30 minutos e das 14 às 16 horas).
As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento
escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo neste contar
a identificação completa, o endereço dos seus autores e a qualidade em
que apresentam, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio,
sob registo, na secretaria da Divisão Técnica de Obras de Urbanismo
desta Câmara Municipal.
14 de Julho de 2008. — O Vereador do Pelouro do Urbanismo, Carlos
Manuel Ramos dos Santos.
300548121
Aviso (extracto) n.º 20642/2008

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho
para a Administração Pública — Promoção automática

Aviso n.º 20639/2008

Para os devidos efeitos se torna público, que pelo meu despacho datado
de 15 de Julho de 2008, proferido no âmbito das competências detidas em
matéria de gestão de pessoal previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e considerando o disposto na alínea b),
do n.º 3, do artigo 15, da Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, adaptado à
Administração Local pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de
Junho, em que a atribuição de Excelente na avaliação do desempenho
se traduz no reconhecimento de mérito excepcional, sendo concedido
o direito à promoção na respectiva carreira, independentemente de
concurso, caso esteja a decorrer o último ano do período de tempo necessário à promoção, nomeei, por ter obtido a classificação de Excelente
na avaliação de desempenho referente ao ano de 2007:

Concurso Interno de Acesso Geral — Ref.ª 53/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de 03 de Julho de 2008, e na sequência
do Concurso Interno de Acesso Geral aberto através do aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série n.º 4 de 7 de Janeiro de 2008, foi
nomeado definitivamente, nos termos do no 8, artigo 6.º do Decreto-lei
427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de Técnico Superior Principal
(área de Geografia e Planeamento) o candidato: Carlos Fernando Martins de Brito Mateus, posicionado no índice 510, escalão 1, devendo o
mesmo aceitar o lugar no prazo de 20 dias, contados a partir da data de
publicação do presente Aviso no Diário da República.
4 de Julho de 2008. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos
e Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.
300547806

Carlos Manuel Riça Pacheco, Técnico Superior de 1.ª classe, para
Técnico Superior Principal.

