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Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias, 
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

7 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, António José Fer-
reira Afonso.

300634524 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso n.º 21983/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos 

de 01 de Agosto de 2008, e no uso de competência delegada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal em 14 de Novembro de 2005, foram 
reclassificados os funcionários abaixo mencionados, em comissão de 
serviço extraordinária, pelo período de seis meses, com efeitos a partir 
de 01 de Agosto de 2008, nos termos das disposições conjugadas no n.º 2 
do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à 
Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 218/2000, de 09 de Setembro, 
e alínea e) do artigo 2.º deste último diploma legal, e por se encontrarem 
reunidos os requisitos previstos no referido normativo:

Carlos Alberto Condeço Martins, com a categoria de Canalizador, do 
Grupo de Pessoal Operário Qualificado (escalão 1, índice 142), para a 
categoria de Electricista, do Grupo de Pessoal Operário Qualificado 
(escalão 1, índice 142).

Nuno Filipe Ferreira Carapinha, com a categoria de Auxiliar de Servi-
ços Gerais, do Grupo de Pessoal Auxiliar (escalão 1, índice 128), para a 
categoria de Porta Miras, do Grupo de Pessoal Operário Semi -qualificado 
(escalão 1, índice 137).

Os referidos funcionários deverão aceitar as nomeações no prazo de 
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República. (Isento de Visto do Tribunal de Contas).

6 de Agosto de 2008. — O Vereador com Competências Delegadas, 
Carlos Manuel Simões Neves.

300634135 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 21984/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 
pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o 
despacho de 22 de Julho de 2008, vai proceder -se à discussão pública 
do pedido de alteração ao lote n.º 73 do loteamento titulado pelo alvará 
n.º 23/90, para o prédio localizado na Rua da Quinta dos Cubos, freguesia 
de oliveira do Douro, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob o número 02229/030491, requerido em nome 
de Nuno Filipe Soares Ferreira Pereira, que decorrerá pelo prazo de 
15 dias, contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias 
úteis, das 9.00h às 16.30h.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões 
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão 
ser entregues no Serviço acima identificado.

5 de Agosto de 2008. — O Vereador, por subdelegação, António 
Guedes Barbosa.

300634079 

 Aviso n.º 21985/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 
pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o 
despacho de 31 de Julho de 2008, vai proceder -se à discussão pública 
do pedido de alteração ao lote n.º 7 do loteamento titulado pelo alvará 
n.º 16/01, para o prédio localizado na Rua das Costeiras, freguesia de 
Grijó, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o número 03352/280302, requerido em nome de Américo 
Pedro Ferreira Relvas, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias 
úteis, das 9.00h às 16.30h.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões 
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão 
ser entregues no Serviço acima identificado.

5 de Agosto de 2008. — Por subdelegação, o Vereador, António Gue-
des Barbosa.

300634313 

 Aviso n.º 21986/2008
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e em conformidade com o des-
pacho de 01 de Agosto de 2008, vai proceder -se à discussão pública do 
pedido de alteração ao lote n.º 147 do loteamento titulado pelo alvará 
n.º 83/83, para o prédio localizado na Travessa da Estivada, freguesia de 
Pedroso, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o número 00456/060386, requerido em nome de Afonso 
Ilídio da Mota e Silva Themudo, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, 
contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., nos dias 
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões 
e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares, deverão 
ser entregues no Serviço acima identificado.

5 de Agosto de 2008. — Por subdelegação, o Vereador, António Gue-
des Barbosa.

300634054 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Edital n.º 855/2008

Classificação do Edifício do Antigo Lagar da Cooperativa de 
Olivicultores de Vila Viçosa, sito no Largo de Gago Couti-
nho, 7, 9, 11 e 13, em Vila Viçosa como imóvel de interesse 
municipal.

Manuel João Fontainhas Condenado, presidente da Câmara Municipal 
de Vila Viçosa:

Faz público, de acordo com o disposto na alínea v) do n.º. 1 do ar-
tigo 68.º, conjugado com o artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, na redacção da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, que esta Câmara 
Municipal deliberou, em sua reunião ordinária realizada em 2 de Julho 
de 2008, publicitar as deliberações da Assembleia Municipal de Vila 
Viçosa, de 29 de Fevereiro de 2008 e da Câmara Municipal, de 30 de 
Janeiro de 2008, referentes à classificação de imóvel do Antigo Lagar 
da Cooperativa dos Olivicultores de Vila Viçosa, sito no Largo de Gago 
Coutinho, 7, 9, 11 e 13, Vila Viçosa em imóvel de interesse municipal.

Para constar e legais efeitos se faz público o presente edital e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, bem 
como num jornal de âmbito regional, na 2.ª série do Diário da República 
e no site do município de Vila Viçosa www.cm -vilavicosa.pt.

E eu, Rosália Moura, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
o subscrevi.

7 de Agosto de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel João Fon-
tainhas Condenado.

300634735 

 JUNTA DE FREGUESIA DE CEDOFEITA

Aviso n.º 21987/2008
Em 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, aplicado à administração 
local pelo Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna -se publico 
que o executivo desta Autarquia, na sua reunião de 28 de Julho de 2008, 
deliberou a renovação dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo, 
com as seguintes trabalhadoras: Ana Raquel Rodrigues Seixas, na catego-
ria de técnica superior de psicologia, com efeitos desde 1 de Setembro de 
2008 até 31 de Agosto de 2009; Liliana Andreia Abrantes Simões e Vânia 
Cristina Pinto Pereira, ambas na categoria de auxiliar de acção educativa, 
com efeitos desde 1 de Setembro de 2008 até 31 de Agosto de 2011.

7 de Agosto de 2008. — O Presidente, Sérgio do Nascimento Alves 
Martins.

300636169 
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