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MUNICÍPIO DE ALJEZUR
Aviso n.º 1078/2014
Nomeação de secretário do gabinete de apoio à vereação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de 3 de janeiro de 2014 e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 42.º conjugado com o n.º 4 do
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o n.º 3
do artigo 42.º, do mesmo diploma legal, foi nomeado, em comissão de
serviço, para integrar o Gabinete de Apoio à vereação, como secretário,
o Senhor Francisco Paulo Chatimsky Nunes de Oliveira, com efeitos
a 6 de janeiro de 2014, cessando as suas funções com o mandato do
Presidente da Câmara.
8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho.
307520594

MUNICÍPIO DE ALPIARÇA
Aviso n.º 1079/2014
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu despacho de 21 de outubro de 2013, nos termos do disposto no n.º 4 do
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a
alínea a) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 42.º do mesmo diploma
legal, foram constituídos:
O Gabinete de Apoio à Presidência:
Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência: João Pedro Antunes Osório.
Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência: Dora João Duarte
Cardoso Baptista.
O Gabinete de Apoio à Vereação:
Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação: Celestino Tomás Pereira
Brazileiro.
Publique-se em Diário da República
21 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça, Mário Fernando Atracado Pereira.
307519785

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

do Município de Barcelos e por despacho do Sr. Presidente da Câmara,
datado de 18/10/2013, vai proceder-se à abertura do período de discussão pública relativa à alteração às especificações do loteamento,
sito no lugar do Monte, da freguesia de Vila Frescaínha S. Pedro, do
concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e obras de
urbanização n.º 118/84, emitido em 24-07-1984, a que se refere o processo n.º 118/84-A, requerida pelo Município de Barcelos, contribuinte
n.º 505 584 760, durante o período de 20 dias, com início no dia seguinte
à publicação deste aviso no Diário da República.
O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9:00 às 15:30 horas, na Secretaria do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbana, da Câmara Municipal
de Barcelos.
13 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Miguel Jorge
da Costa Gomes.
307532428
Aviso n.º 1082/2014
Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27.º, do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, e conforme o
previsto no artigo 19.º, do Regulamento de Urbanização e Edificação
do Município de Barcelos e por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 18-10-2013, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à alteração das especificações do lote n.º 2,
sito em rua de Souselas, n.º 34, da freguesia de Pedra Furada, do concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 26/95, emitido
em 24-07-1995, a que se refere o processo n.º 34/94-L, requerida por
Felicidade Ferreira da Silva, contribuinte n.º 143 657 348, durante o
período de 20 dias, com início no dia seguinte à publicação deste aviso
no Diário da República.
O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9:00 às 15:30 horas, na Secretaria do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbana, da Câmara Municipal
de Barcelos.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Miguel Jorge
da Costa Gomes.
307488454
Aviso n.º 1083/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que, nos termos do disposto
na alínea c), n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º do mesmo diploma
legal, e com as disposições aplicáveis do Decreto -Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, foram por despachos abaixo mencionados do Sr. Presidente, designados os seguintes membros dos gabinetes de apoio à
presidência e à vereação deste Município:

Aviso (extrato) n.º 1080/2014

Gabinete de Apoio à Presidência

Nos termos dos nos 4 e 5, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público, que a 26 de dezembro, foi homologada
pelo Exmº Srº Presidente de Câmara, a lista unitária de ordenação final
dos candidatos, com vista à contratação por tempo indeterminado de
um assistente operacional (coveiro), aberto por aviso n.º 7373/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho.
Mais se informa que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da
citada Portaria, a referida lista, agora publicada, se encontra afixada,
no placard do Setor de Gestão de Recursos Humanos, bem como disponível para consulta na página eletrónica deste Município em www.
cm-alter-chao.pt.
Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º e artigo 76.º do
RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado
com o n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, o júri do período experimental terá a mesma composição do
aviso de abertura do procedimento concursal.

Adjuntos: Dr. Vasco André Gomes Deus Real, para a área da Juventude
(Despacho n.º 3/2013, de 11/10); António Francisco dos Santos Rocha
(Despacho n.º 19/2013, de 11/11);
Secretário: Arquiteto Hélder Duarte Grácio Tomé, para a área do
Planeamento e Gestão Urbana (Despacho n.º 3/2013, de 11/10);
Adjunta: Dr.ª Maria da Paz Nascimento Costa Faria (Despacho
n.º 6/2013, de 11/10 — exonerada por Despacho n.º 17/2013, de 11/11;

27 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins Vitorino.
307499705

MUNICÍPIO DE BARCELOS
Aviso n.º 1081/2014
Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27.º, do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, e conforme o
previsto no artigo 19.º, do Regulamento de Urbanização e Edificação

Gabinete de Apoio à Vereação
Secretário do Vereador Dr. Domingos Ribeiro Pereira: Dr. Jorge
Miguel Leal Cunha (Despacho n.º 20/2013, de 12/11);
Adjunta da Vereadora Dr.ª Maria Armandina Félix Vila-Chã Saleiro:
Dr.ª Maria da Paz Nascimento Costa Faria (Despacho n.º 18/2013, de
11/11);
Secretário da Vereadora Dr.ª Maria Armandina Félix Vila-Chã Saleiro:
Dr. Nuno Miguel Araújo Oliveira (Despacho n.º 9/2013, de 18/10, com
efeitos a partir de 21 de outubro de 2013);
Adjunto do Vereador Dr. José Carlos da Silva Brito: Dr. Nuno Miguel
Machado Martins (Despacho n.º 8/2013, de 17/10, com efeitos a partir
de 1 de novembro de 2013)
Secretária do Vereador Dr. José Carlos da Silva Brito: Sónia Meira
Borges (Despacho n.º 7/2013, de 17/10, com efeitos a partir de 21 de
outubro de 2013).
Adjunto do Vereador Dr. Alexandre Miguel Gonçalves Maciel: Armindo Manuel Costa Vilas Boas (Despacho n.º 5/2013, de 14/10);
Secretário da Vereadora Maria Elisa Azevedo Leite Braga: Vítor
António Martins Ferreira (Despacho n.º 10/2013 de 21/10)
Adjunta da Vereadora Maria Elisa Azevedo Leite Braga: Dr.ª Sandra
Isabel Coutada Teixeira (Despacho n.º 11/2013, de 21/10);

