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f) Miguel Filipe Apolinário Ouro, Auxiliar Técnico de Turismo, com
efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008 e a remuneração de 663,88€; e
g) Carlos Tiago Nuno Dionísio e Sónia Catarina Lopes da Cunha,
Técnicos Superiores de Desporto de 2.ª Classe, com efeitos a partir de
01 de Outubro de 2008 e a remuneração de 1.334,44€.

6 — Tendo por base a informação técnica do Gabinete de Desenvolvimento Social da Autarquia e perante aspectos imprevistos, não
referenciados neste artigo, a Câmara Municipal pode deliberar diferentemente do previsto nos números anteriores, com o objectivo de coesão
económica e social.”

29 de Outubro de 2008. — O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas.
300919394

9 de Setembro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas.
300972002

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
Aviso n.º 28207/2008
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
n.º 49/2008, de 14 de Novembro, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º,
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para a categoria de técnica
superior principal, carreira de técnico superior de psicologia, do grupo
de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste município, Maria
Cândida Andrade Pinheiro Machado, candidata aprovada no concurso
interno de acesso geral, aberto por aviso n.º 8243/2008 publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de Março de 2008.
Mais se torna público que a nomeada deverá aceitar o lugar no prazo
de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
14 de Novembro de 2008. — O Vereador, com competências delegadas, Félix Falcão.
300986973
Aviso n.º 28208/2008
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
n.º 48/2008, de 14 de Novembro, proferido no âmbito das competências detidas em matéria de gestão de pessoal alínea a), do n.º 2, do
artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para a categoria
de técnica profissional especialista, carreira de técnico profissional de
biblioteca e documentação, do grupo de pessoal técnico profissional,
do quadro de pessoal deste município, Magda Lourenço Pinto Loureiro,
candidata aprovada no concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
n.º 9148/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de
26 de Março de 2008.
Mais se torna público que a nomeada deverá aceitar o lugar no prazo
de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
14 de Novembro de 2008. — O Vereador, com competências delegadas, Félix Falcão.
300986932

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Aviso n.º 28210/2008
Aviso n.º 63/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 27, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão pública, pelo
prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao alvará de loteamento,
que consiste em alterar o lote 3, sito no lugar da Cachada, Ponte Pedrinha,
freguesia de Tenões, em que é requerente Adriano Barbosa Sousa.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de
esclarecimentos relativamente à pretendida operação urbanística, as
quais serão posteriormente objecto de resposta fundamentada perante
aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorialmente
eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis e;
d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
Mais se torna público que o processo respeitante à operação de loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos respectivos
Departamentos Técnicos Municipais, bem como de eventuais pareceres,
autorizações ou aprovações emitidas por entidades externas ao Município, encontra-se disponível, para consulta, na Divisão Administrativa
de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, sita no Edifício do
Pópulo, Braga.
5 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado.
300944771

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Aviso n.º 28211/2008

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA
Aviso n.º 28209/2008
Regulamento Municipal de Funcionamento do Centro
de Recursos Local — Banco de Ajudas Técnicas
António José Martins Sousa Lucas, Presidente da Câmara Municipal
de Batalha
Torna público, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º
do Código do Procedimento Administrativo (CPA) que, pela deliberação do Executivo tomada na reunião de 04 de Setembro de 2008
(Del. 2008/0600/G. D. SOCIAL), foi aprovado, definitivamente, o
“Regulamento Municipal de Funcionamento do Centro de Recursos
Local — Banco de Ajudas Técnicas”, com a alteração ao seu artigo 9.º,
cujo Projecto foi publicado, sob o Aviso n.º 20322/2008, na 2.ª Série do
D. R. n.º 137, de 17 de Julho de 2008:
“Artigo 9.º
Condições de Acesso
1—
2—
3—
4—
5—
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..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Concursos internos gerais de acesso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado
de 21 de Outubro de 2008, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da afixação do presente aviso no Diário da República,
os seguintes Concursos Internos Gerais de Acesso para provimento de:
Ref. a) Um lugar de Engenheiro Técnico Civil de 1.ª Classe, pertencente ao grupo de Pessoal Técnico, que se encontra vago no quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.
Ref. b) Um lugar de Técnico Superior de Gestão Autárquica Principal,
pertencente ao grupo de Pessoal Técnico Superior, que se encontra vago
no quadro de pessoal desta Câmara Municipal.
Tendo sido consultada a GERAP — no âmbito da Gestão de Mobilidade
Especial, nos termos da Portaria n.º 1499-A/2007, de 21 de Novembro,
para os concursos internos acima indicados, foram efectuados os procedimentos de selecção, cujo prazo de apresentação de candidaturas decorreu
entre 13 de Outubro a 17 de Outubro de 2008, através da oferta P20086100
e entre 28 de Outubro a 11 de Novembro, através da oferta P20086604,
tendo os mesmos ficado desertos por inexistência de candidaturas.
Os concursos reger-se-ão nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei 238/99,
de 25 de Junho e em conformidade com o disposto no seu artigo 27.º
se faz constar:
1 — Os concursos são válidos para as vagas postas a concurso e
cessam com o seu preenchimento.

