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Anexo 2
Biblioteca Municipal José Régio
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Vila do Conde
Requisição de equipamento

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 5222/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a
termo resolutivo — Renovações. — Para cumprimento do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público de que a presidente da Câmara,
procedeu à renovação das contratações a termo resolutivo, nos termos do n.º 1 do artigo 139.º, e do artigo 140.º, da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, dos seguintes trabalhadores:

Anexo 3

SERVIÇO

DE

EMPRÉSTIMO

DOMICILIÁRIO

Isabel Maria Machado Cerejo — por mais um ano, com efeitos a
1 de Setembro de 2005, na categoria equiparável a auxiliar técnica, por despacho de 2 de Junho de 2005.
Vânia Isabel Sequeira dos Santos Martins — por mais um ano, com
efeitos a 1 de Setembro de 2005, na categoria equiparável a
assistente administrativa, por despacho de 5 de Junho de 2005.
Miguel Jorge Domingos de Oliveira — por mais um ano, com efeitos a 6 de Agosto de 2005, na categoria equiparável a assistente
administrativo, por despacho de 7 de Junho de 2005.
Júlio Coelho Pina — por mais um ano, com efeitos a 2 de Agosto
de 2005, na categoria equiparável a auxiliar técnico, por despacho de 13 de Junho de 2005.
15 de Junho de 2005. — A Directora do Departamento de Administração Geral, por delegação de competências da Presidente da
Câmara, Maria Paula Cordeiro Ascensão.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA
Aviso n.º 5223/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Torno público
pelo presente que, por meu despacho de renovação de 13 de Ju-
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nho de 2005, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2005, renovei, por mais um ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, celebrado em 15 de Julho de 2004, com efeitos a partir da
mesma data, com Luís Miguel Rodrigues Carvalho, na categoria
de leitor-cobrador de consumos (escalão 1, índice 175), com fundamento na alínea d), n.º 2, do artigo 18.º, conjugado com o artigo 20.º, ambos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho. Tendo em
conta que as disposições que permitiram esta contratação foram
revogadas pela Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, ficando sujeitos
ao regime desta lei os contratos de trabalho celebrados antes da
sua entrada em vigor. [Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas, ao abrigo do artigo 114.º, n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]
13 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Fernando
Diogo Pires.
Aviso n.º 5224/2005 (2.ª série) — AP. — Operação de
loteamento designado por Outeiro do Riso. — Carlos Fernando
Diogo Pires, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva,
torna público que, por deliberação da Câmara Municipal de Vila
Nova de Paiva, tomada na sua reunião ordinária realizada em 13 de
Junho de 2005, e conforme determinado no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que,
decorrido o prazo de oito dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, se
encontra em discussão pública, pelo período de 15 dias, o loteamento
designado por Outeiro do Riso, sito no lugar de Outeiro do Riso,
na freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva, na qualidade de
proprietária a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva.
Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto
da Divisão de Urbanismo e Ambiente, deste município.
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 constar a identificação e o endereço dos seus autores
e a qualidade em que se apresentam.
16 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Fernando
Diogo Pires.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES
Aviso n.º 5225/2005 (2.ª série) — AP. — Regulamento
específico da zona de estacionamento de duração limitada.

Até
Até
Até
Até
Até

½ hora — 20 cêntimos;
1 hora — 50 cêntimos;
2 horas — 1 euro;
3 horas — 2 euros;
4 horas — 3 euros.
ARTIGO 2.º
Ocupação exclusiva

Do artigo 7.º do RZEDL:
1 — A atribuição de lugares de ocupação exclusiva será decidida
caso a caso, sempre em observância pelo artigo 7.º do Regulamento
de Estacionamento de Zonas de Duração Limitada acima referido,
pela Câmara Municipal.
2 — A taxa a aplicar, em função da especificidade do caso, será
justificadamente estabelecida pela Câmara Municipal caso a caso.
Artigo 3.°
Limites horários
Do artigo 5.° do RZEDL (n.° 1):
Dias úteis (2.ª a 6.ª) — das 9 horas às 19 horas;
Sábados (não feriados) — das 9 horas às 15 horas.
Artigo 4.°
Cartão de residente e de carga e descarga
Do artigo 11.° do RZEDL:
1 — É estabelecido o cartão de residente de modelo a implementar pela Câmara Municipal, em que constará o nome, residência,
validade, sem prejuízo de indicações, adicionais, que caso a caso
e justificadamente, forem necessários, sem prejuízo do estabelecido
no artigo 12.° do RZEDL.
2 — Em idênticos moldes fica estabelecido o cartão de carga e
descarga, nos termos do artigo 17.° do RZEDL e artigo 18.°
Para constar se publica o presente anúncio e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
27 de Junho de 2005. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Deolinda Maria Rodrigues Gonçalves Ferreira.

Nota justificativa

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

O ordenamento de trânsito surge como uma tarefa urgente face
às dificuldades que os cidadãos encontram na procura das actividades comerciais e serviços disponíveis na vila de Vila Nova de
Poiares.
Uma das vertentes prioritárias desse mesmo regulamento foi a
regulamentação do estacionamento que passou a ser de duração
limitada nas zonas mais nevrálgicas da vila de Vila Nova de Poiares, ponderados que foram os prejuízos decorrentes da utilização
prolongada e, por vezes, abusiva dos espaços destinados pela Câmara Municipal ao estacionamento gratuito.
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o Regulamento das
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (RZEDL) aprovado
em reunião ordinária da Câmara de 17 de Junho de 2002 e sessão
ordinária da Assembleia Municipal de 28 de Junho de 2002, torna
público, em conformidade com o disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, submeter à apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, cujo
documento se encontra disponível para consulta no edifício dos
Paços do Concelho de Vila Nova de Poiares, no horário de expediente e que aqui se transcreve:

Aviso n.º 5226/2005 (2.ª série) — AP. — Alteração ao
Plano Director Municipal do concelho de Vila Real de Santo
António. — De acordo com o disposto no artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, esta Câmara Municipal publicita, através deste aviso, que na sua reunião
ordinária realizada em 14 de Junho de 2005, foi deliberado mandar proceder, no prazo de 15 dias, à alteração de zonamento do
Plano Director Municipal do concelho, relativo à área sul da cidade
de Vila Real de Santo António, de modo a permitir a alteração do
zonamento de zona de habitação a integrar H3 para zona de habitação consolidada.
O processo encontra-se disponível para consulta na Divisão de
Gestão e Urbanismo das 9 horas às 14 horas.

Artigo 1.º
Taxas
Do artigo 5.º (n.º 1) do RZEDL:
Até ¼ de hora — 10 cêntimos;

21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Maria
Farinha Murta.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
Aviso n.º 5227/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do signatário, datado de
27 de Maio de 2005, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, que aprova o regime jurídico do
contrato individual de trabalho da administração pública, e Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código do Trabalho,
com António Jorge Martins Costa Sousa, auxiliar administrativo,

