33 560

Diário da República, 2.a série — N.o 222 — 19 de Novembro de 2007

15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.
16 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciado escrupulosamente no sentido de evitar a toda e qualquer
forma de discriminação.
18 — O júri terá a seguinte composição:

E eu, Jorge Augusto dos Reis Martins, director do Departamento
de Urbanismo, o subscrevi.

Presidente — António de Sousa Ramos, vereador da Câmara
Municipal.
Vogais efectivos — Francisca Rosa Caldeira Alves, técnica superior
de 2.a classe da carreira de consultor júridico, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e Susana Maria Dias
Paulo, chefe de secção.
Vogais suplentes — Maria da Luz Pereira Silva Miguel, chefe de
secção, e Marco António Telmo de Sousa, técnico superior de 1.a classe
da carreira de arquitecto.

Reclassificação profissional

19 — Este concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99,
de 25 de Junho, pelo Decreto Legislativo Regional n.o 6/2007/M, de
12 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
pelo Decreto-Lei n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, pelo Decreto-Lei
n.o 248/85, de 15 de Julho, com as revogações operadas pelo referido
Decreto-Lei n.o 404-A/98, e pelo Decreto-Lei n.o 247/87, de 17 de
Junho.
7 de Novembro de 2007. — O Vereador dos Recursos Humanos,
José Inácio dos Santos Silva.
2611063687

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso (extracto) n.o 22 695/2007
Reclassificação profissional de docente
Por despacho do vereador dos Recursos Humanos, Afonso Oliveira,
de 16 de Outubro de 2007, foi deferido o pedido de reclassificação
profissional do docente José Manuel Flores Gomes para o quadro
de pessoal deste município, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 314/2007,
de 17 de Setembro, para a carreira de técnico superior.
O prazo para a aceitação é de 20 dias contados a partir da publicação
do presente aviso no Diário da República.
8 de Novembro de 2007. — A Chefe de Divisão Administrativa,
Isolina Mendes.
2611063683

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Edital n.o 1005/2007
Alteração a alvará de loteamento
O Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, torna público que, por deliberação desta
Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 30 de Outubro
de 2007, e para cumprimento do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 555/99,
de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 177/2001,
de 4 de Junho, está aberto, durante 15 dias, inquérito público sobre
a alteração ao alvará de loteamento n.o 11/2001, para o prédio sito
no Bairro da Vila Morena, freguesia de São Pedro e Santiago, deste
concelho, registado na Conservatória do Registo Predial sob o n.o 5029
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7894, cujo titular
é Joaquim José Ramos Frazão, a que se refere o processo
n.o 02-1973/07, cujo prazo se inicia oito dias após a publicação no
Diário da República.
Quaisquer reclamações, observações ou sugestões sobre o referido
projecto poderão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara, na Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal
de Torres Vedras e na sede da Junta de Freguesia de São Pedro
e Santiago, onde o projecto estará exposto durante o horário normal
de expediente.
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel.
2611063530

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Aviso (extracto) n.o 22 696/2007

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, para cumprimento do disposto no artigo 7.o do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro, faz
público que, por despacho de 30 de Outubro de 2007, procedeu à
reclassificação profissional do funcionário Artur César Nogueira da
Silva Gordo, transitando da categoria de técnico profissional de 2.a
classe/fiscal municipal, do grupo de pessoal técnico-profissional, para
a categoria de técnico superior de 2.a classe/engenheiro, do grupo
de pessoal técnico superior, preenchendo o lugar vago dessa categoria,
previsto no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, publicado com alterações no Diário da República, 2.a série,
n.o 178, apêndice n.o 177, de 4 de Agosto de 2003.
O nomeado fica posicionado no escalão 1, índice 400, da categoria
de técnico superior de 2.a classe a que corresponde o montante de
E 1307, conforme disposto no Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 57/2004, de 19 de Março, e pela Portaria n.o 88-A/2007,
de 18 de Janeiro. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos
termos do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso.
31 de Outubro de 2007. — A Vereadora da Área de Recursos
Humanos, Mafalda Silva Rego.
2611063517

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
Aviso n.o 22 697/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Novembro do corrente, foram nomeados José Paulo Pinto
Pereira, Michele Alves, António José da Silva Santos e Amaro de
Macedo Macedo, técnicos superiores principais — engenheiros civis
(1.o escalão, índice 510), nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na sequência do concurso interno de acesso limitado para provimento dos lugares supramencionados. Os nomeados deverão aceitar os respectivos lugares
no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Não sujeito a visto no Tribunal de Contas — Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
7 de Novembro de 2007. — O Vereador, com competência delegada, António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
2611063648

JUNTA DE FREGUESIA DE AMORA
Aviso n.o 22 698/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Amora, tomada em reunião realizada no dia
5 de Novembro de 2007 e para fazer face ao aumento excepcional
e temporário da actividade do serviço, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo por um prazo de um ano, nos termos da
alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, com Vítor
Manuel Guerreiro Lança, com a categoria de cantoneiro de limpeza,
cujo vencimento será o correspondente ao índice 155 (E 506,46),
com início a 12 de Novembro de 2007. (Processo isento de visto do
Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2007. — A Presidente, Maria Odete dos Santos
Pires Gonçalves.
2611063527

