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Aviso n.º 152/2005 (2.ª série) — AP. — Jorge Manuel
Bettencourt Machado Carrilho, presidente da Câmara Municipal
de Sousel:
Faz público que, por despacho datado de 14 de Setembro de 2004,
foi celebrado, por um ano, contrato de trabalho a termo resolutivo
certo na categoria de auxiliar administrativo — grupo de pessoal
auxiliar, com início a 2 de Dezembro de 2004, eventualmente
prorrogável por idêntico período, com Maria Isabel de Jesus Capela Fonseca, escalão 1, índice 128.
13 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Jorge
Manuel Bettencourt Machado Carrilho.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA
Aviso n.º 153/2005 (2.ª série) — AP. — Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Tarouca:
Faz público que, por seu despacho datado de 2 de Novembro de
2004, renovou por mais um ano o contrato de trabalho a termo
certo celebrado com Paula Alexandra de Sousa Nunes Roxo, para
desempenho de funções de técnico superior de 2.ª classe (informática/matemáticas aplicadas). Contrato renovado até 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2004. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Edital n.º 11/2005 (2.ª série) — AP. — Alteração ao Regulamento Municipal de Transporte Público de Aluguer em Veículos
Ligeiros de Passageiros. — Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras:
Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 130.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, que a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária de 22 de Novembro de 2004, aprovou
a proposta de alteração ao Regulamento Municipal em título, a
qual entrará em vigor no dia seguinte à publicação do presente
edital no Diário da República.
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e
outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do
costume.
E eu, (Assinatura ilegível), director do Departamento Administrativo e Financeiro, o subscrevi.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Soares Miguel.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA
Aviso n.º 154/2005 (2.ª série) — AP. — Por despachos do
vice-presidente da Câmara de 30 de Novembro de 2004:
Márcio José dos Santos Ferreira, Carlos Alberto de Pinho Soares e
Rosa Maria Soares — contratados a termo certo como operários semiqualificados, operários (cantoneiros), renovados os contratos a termo certo, para desempenhar idênticas funções.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2004. — O Vice-Presidente da Câmara, António Alberto Almeida de Matos Gomes.
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Aviso n.º 156/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, em 16 de Novembro de 2004, foi renovado
o contrato a termo certo por um período de mais seis meses, com
Lúcia Assunção Soares Esteves, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe — grupo de pessoal técnico superior, escalão 1,
índice 400, terminando agora o mesmo em 15 de Junho de 2005.
6 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Mangas Abreu Dantas.
Aviso n.º 157/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, em 16 de Novembro de 2004, foi renovado
o contrato a termo certo por um período de mais seis meses, com
Ana Cristina Gonçalves Carvalho Lopes, para a categoria de auxiliar de serviços gerais — grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 128, terminando agora o mesmo em 15 de Junho de 2005.
6 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Mangas Abreu Dantas.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
Aviso n.º 158/2005 (2.ª série) — AP. — Projecto de Postura de Trânsito para a Freguesia de Modivas. — Inquérito público. — Engenheiro Mário Hermenegildo Moreira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde:
Em cumprimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em reunião realizada em 2 de Dezembro de 2004, torna
público o projecto de Postura de Trânsito para a Freguesia de
Modivas, anexo ao presente aviso e do qual faz parte integrante,
para apreciação pública, nos termos do disposto no artigo 118.º
do Código do Procedimento Administrativo.
7 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Mário
Hermenegildo Moreira de Almeida.
Postura de trânsito da freguesia de Modivas
Introdução
O aumento de tráfego e a modificação da estrutura urbana, com
a criação de novas ruas, que tem ocorrido ao longo dos últimos
anos na freguesia de Modivas, coloca novas exigências ao ordenamento da circulação de veículos nos seus arruamentos, pelo que se
impõe a elaboração de uma nova postura de trânsito da freguesia
de Modivas, que contemple não só as novas situações que têm sido
criadas, como também alterações que permitam melhorar as condições de circulação.
A presente postura está organizada contemplando os aspectos
fundamentais que concernem à circulação dos veículos e das pessoas, com a seguinte estruturação:

CAPÍTULO I
Trânsito de veículos
Artigo 1.º
Paragem obrigatória
São determinadas paragens obrigatórias (STOP) nos seguintes
locais:

Aviso n.º 155/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do vice-presidente da Câmara de 2 de Dezembro de 2004:
Contratado a termo resolutivo certo com a categoria de técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Maria de Fátima Oliveira
Rocha, pelo prazo de um ano, com vencimento correspondente
ao índice 400, a partir de 3 de Dezembro do corrente ano, para
prestar serviço na realização e acompanhamento dos projectos
relativos ao plano de desenvolvimento social. (Isento do visto do
Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro 2004. — O Vice-Presidente da Câmara, com
competências subdelegadas, António Alberto Almeida de Matos Gomes.

a) Largo do Monte no entroncamento com a Rua de Aldeia
Nova;
b) Praceta do Rio Ave no entroncamento com a Rua da
Arroteia;
c) Rampa do Monte no entroncamento com a Rua da Igreja;
d) Rua das Alcárbias no entroncamento com a Rua de Modivas
de Baixo;
e) Rua da Arroteia no entroncamento com a Rua da Fonte;
f) Rua da Carrapata no entroncamento com a Rua do Alto
do Viso;
g) Rua de Castelões no entroncamento com a Rua Nova da
Gândara;

