
CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

AVISO

PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA NA VILA DE NORDESTE

Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei no 380/99 de 22de

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei no 316/2007 de 19 de Setembro,

adaptado à Região Autônoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n°

14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional no

24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em Reunião Ordinária

de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão pública a proposta
do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste, toma-se público o seguinte:

O período de discussão pública da propo%ta do Plano de Pormenor de uma Área na
Vila de Nordeste: inicia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso
no Diário da República e decorrerá nàs 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres
terá lugar no 5° dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o .parecer final, e
seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para

consulta, na sede do Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às

12:30h e das 13:30h às 16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos

de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141

Nordeste, dentrd db prazo (eferido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Municipal

José Carlos



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORËS)

EDITAL

PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA NA VILA DE NORDESTE

José Cartas Barbosa Carreiro Presidente da Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste:

Faz saber que nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n°
380/99 de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n° 316/2007 de 19

de Setembro, adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo

Regional n° 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo
Regional n° 24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em

Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter à discussão

pública a proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste.

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de uma Área na
Vila de Nordeste, inicia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso

no Diário da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres

terá lugar no 5° dia útil ao do início do período de discussão pública.
A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer final, e

seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para

consulta, na sede do Município,~ Serviço de Expediente, nos dias úteis, das 08:30h às

12:30h e das 13:30h às 16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos

de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao
Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141

Nordeste, dentro do prazo referido.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão

ser afixados nos lugares públicos do estilo.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidente C” ara Municipal

José Cartas arbosa Carreiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORËS)

CERTIDÃO

---NATÁLIA DA CONCEIÇÃO RÊGO BORGES, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Nordeste:
---CERTIFICA, que da acta da reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada a vinte
e dois de Dezembro do ano de dois mil e oito, consta de entre outras a seguinte
deliberação:
---PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR DE UMA AREA NA VILA DE

NORDESTE - PARECER FINAL / ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO
PÚBLICA

---Presente a Proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste,
acompanhada do Parecer Final da respectiva Comissão de Acompanhamento e dos demais
pareceres que lhe estão juntos, para efeitos de dar cumprimento ao estipulado no artigo
77.°, n.° 3 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°
316/2007, de 19 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.°
24/20031A,del2deMaio.
---Analisado o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade: —

1- Proceder à abertura de um período de discussão pública, de acordo com o disposto no
mencionado artigo 77.°, n.°3 do Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, na sua
actualredacção;

2- Expor a Proposta do Plano, o Parecer da Comissão de Acompanhamento e os demais
pareceres que lhes estão juntos, na sede do Município, para efeitos de consulta.-------
Na sede do Município os documentos poderão ser consUltados, na Secção de
Expediente, todos os dias úteis, das oito horas e trinta minutos às doze horas e trinta
minutos e das treze horas ‘e trinta minutos às dezasseis horas e trinta minutos;---------

3- Fixar o período de discussão pública e de exposição do Plano em vinte dois dias
úteis, com início no sexto dia após a data de publicação do respectivo aviso no Diário
daRepública. —

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres
terá lugar no quinto dia útil ao do início do período de discussão pública;

4- Publicar o período de discussão pública no Boletim Municipal, na página da Internet,
por editais a afixar nos locais de estilo e em aviso no Jornal Oficial da Região
Autónoma dos Açores e nos Jornais “Açoriano Oriental”, “Correio dos Açores” e
“Diário de Noticias”;

5- Determinar que as reclamações, observações ou sugestões que venham a ser
formuladas pelos interessados, deverão ser feitas por escrito e endereçadas ao
Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, dentro do período de discussão pública.

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de acordo
como que dispõe o n.° 3 do artigo 92.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro.
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Artigo 7.’
(Reuniões ordinárias)

As reuniões ordinárias do Conselho realizam-se bimestralmente.

Artigo 8.’
(Reuniões extraordinárias)

1 — As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação
escrita do Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos

um terço dos membros do Conselho, devendo neste caso o respectivo

requerimento conter a indicação do assunto que se deseja ver tratado.
2— As reuniões extraordinárias poderão ainda serrealizadas sempre

que o C.M.C.D. o decida.
Artigo 9’

(Convocação das reuniões)

1 — As reuniões ordinárias do Conselho são convocadas pelo Presi
dente, com a antecedência mínima de 15 dias, constando da respectiva
convocatória o dia e hora em que esta se realizará.

2— As reuniões extraordinárias são convocadas para um dos 15 dias
seguintes ao pedido, mas sempre com antecedência mínima de 48 h
sobre a data da reunião extraordinária.

3 — As convocatórias são feitas por escrito, através de correio normal,
correio electrónico ou fax e incluem a respectiva ordem de trabalhos,
acompanhada da correspondente documentação.

4—Qualquer alteração ao dia e hora fixados para as reuniões pre
vistas no n.° 1 deste artigo serão comunicados com cinco dias de ante
cedência a todos os membros do C.M.C.D.

Artigo 10.’
(Ordem de trabalhos)

1 — A ordem de trabalhos de cada reunião é estabelecida pelo Pre
sidente.

2—O Presidente deve incluir na ordem de trabalhos os assuntos que
para esse fim lhe forem indicados por qualquer membro do conselho,
desde que o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência
mínima de cinco dias sobre a data da reunião.

3 — No caso previsto no número anterior, será efectuado um adita
mento á ordem de trabalhos que será enviado aos membros do Conselho
com a antecedência mínima de 48 h sobre a data da reunião.

Artigo 11.0

(Quórum)
1 — O Conselho só pode funcionar quando estiverem presentes, pelo

menos, metade dos seus membros.
2— Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento,

o Presidente dará a reunião como encerrada, fixando de~de logo dia,
hora e local para nova reunião.

Artigo 12.’
(Pareceres e recomendações)

1 — Para efeitos do presente Regulamento, o pareceréum documento
elaborado pelo C.M.C.D. em resultado de uma consulta sobre uma maté
ria especifica no âmbito da protecção da pessoa portadora de deficiência
e a recomendação é um documento através do qual o C.M.C.D. propõe a
adopção de determinados procedimentos na área da defesa dos direitos
do cidadão com deficiência.

2—Os pareceits eieccmendaç&s são elaborados por um ou mais relato
res escolhidos de entre os membros do Conselho, mediante deliberação.

3—Os pareceres e recomendações não têm carácter vinculativo.

Artigo 13.’
(Delffierações)

— As deliberações do C.M.C.D. são tomadas por maioria dos seus
membros em efectividade de funções.

2—Só podem ser objecto de deliberações os assuntos iaoluidos na
ordem de trabalhos, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo
menos dois terços dos membros reconhecerem a urgência da deliberação
imediata sobre outros assuntos.

Artigo 14.’
(Actas das reuniões)

os membros presentes, as deliberações tomadas e a forma e o resultado
das respectivas votações.

2— As actas são postas à aprovação de todos os membros no final
da respectiva reunião ou no início da seguinte, devendo ser rubricadas
por todos os membros que nelas participem.

Artigo 15.0

(Casos omissos)

Quaisquer dúvidas que suijarn na interpretação deste Regulamento,
ou perante casos omissos, tais dúvidas ou omissões serão resolvidos
pelo Conselho.

Artigo 16.’

(Disposição Transitória)

A instalação do Conselho terá lugar no prazo máximo de 60 dias após
a publicação do presente Regulamento.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.° 141612009

Nomeação de um técnico profissIonal
especialista / construção civil

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no a.° 1 da
alínea a) do artigo 34.’ do Decreto-L,ei n.° 427/89, de 7 de Dezembro,
toma-se público que, por meu despacho de 29 de Dezembro de 2008, e na
sequência de concurso realizado, foi nomeado em Técnico Profissional
Especialista / Construção Civil, o candidato João Augusto Gonçalves
Mourinho, o qual deve tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação deste aviso no Diário d~ República.

O Processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.
Q’Jâo são devidos emolumentos).

29 de Dezembro de 2008.—O Presidente da Câmara, CarlosManuel
Rodrigues Pinto de Sri

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Edital n.° 55/2009

301173409

Maria Amélia Macedo Ant~ies, presidente da Câmara Municipal
de Montijo.

Tornapúblico, quenostermosdodispostonoartigo 84.°do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (Edital n.° 86/2006—2.’ série
em 20/02/2006), em vigor nesta câmara municipal, o mesmo é actua
lizado pelo último índice de inflação anual apurado pelo INE (1.027),
e entra em vigor a partir de 02/01/2009, salvo o disposto no artigo 71.’
cujo valor se mantém inalterável.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Isabel Ribeiro, Chefe de Secção Admini strativa de Processos da
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento de Administração
Urbanística o subscrevi.

22 de Dezembro de 2008.— A Presidente da Câmara, MariaAnuélia
Antunes.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Aviso n.’ 141612009

Plano de Ponnenor de uma Área na Vila de Nordeste

Nos umcedonúmero3eseg~iintesdoartigo 71.’doDxreto-Lein.’380/99
de 22de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 de
19 de Setembru~ adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto
Logjslativo Regional a’ 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado
pelo Decreto Legislativo Regional a.’ 24/2003/A e na sequência da deli
beração da Câmara Municipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro
de 2008, que deliberou submeter á discussão pública a proposta do Plano
de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste, torna-se público o seguinte:

O pei odo de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor
de uma Area na Vila de Nordeste, inicia-se no óYdia útil após a data de

1 — De cada reunião será lavrada acta na qual se registará o que de
essencial se tiver passado, nomeadamente, a data e o local da reunião,
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publicação do presente aviso no Diário da República e decorrerá nos

22 dias úteis subsequentes.
A sessão pública de apresentação da Proposta do Planoedos respectivos

pareceresterálugarno5.0diaútilaodoi1iciodopiododediscU5sã0P~~
A proposta do Plano de Pormenor de uma arca na Vila de Nordeste e o

parecer final, e seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento

estão disponíveis para consulta, na sede do Município, Serviço de Expe
diente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às 16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, suges
tões e pedidos de esclarecimento, por escrito, devidnmente fundamen
tados e endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste,
Praça da República, 9630-141 Nordeste, dentro do prazo referido.

ide Janeiro de 2009.— O Presidente da Câmara, José Carlos Bar
bosa Carreiro.

Aviso n.° 141712009

Plano de Pormenor de uma área na vila de Nordeste
Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.’ do Decreto-Lei

n.° 380/99 de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto

-Lei n.° 316/2007 de 19 de Setembro, adaptado à Região Autónoma
dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional a.’ 1412000/A, de 23
de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.° 24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em
Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter

à discussão pública a proposta do Plano de Pormenor de uma área na
Vila de Nordeste, toma-se público o seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor
da Salga, inicia-se no 6.’ dia útil após a data de publicação do presente
aviso nofliário daRepúblicae decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano edos respectivos
parecer sterálugarnos.°diaútilaodoiniciodoPeríOdOdedisw opública.

A proposta do Plano de Ponnenor de uma área na Vila de Nordeste e
o parecer final, e seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanha
mento estilo disponíveis pan consulta, na sede do Município, Serviço de

Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das l3:30h às 16:30h.
Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, suges

tões e pedidos de esclarecimento, por escrito, devidamente flnidamen
tados e endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste,
Praça da República, 9630-141 Nordeste, dentro do prazo referido.

7 de Janeiro de 2009.—O Presidente da Câmara, José Carlos Bar
bosa Carreiro.

Aviso n.° 141812009

Plano de Pormenor da Salga
Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77•0 do Decreto-Lei

n.° 380/99 de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.’ 316/2007 de 19 de Setembro, adaptado à Regi4o Autónoma
dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n.’ 14/2000/A, de 23
de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.° 24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara Municipal em
Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter
à discussão pública a proposta do Plano de Pormenor da Salga, toma-se
público o seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor
da Saiga, inicia-se no 6.’ dia útil após a data de publicação do presente
aviso no.Diáflo da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes;

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos
pareceresterálugarno5YdiaútilaodoiníciodoperíododediscllssãoPúl)lica.

A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus
anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis
para consulta, na sede do Município, Serviço de Expediente, nos dias
úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às l6:30h e na sede da Junta de
Freguesia da SalgaâsTerças-feiras e Sextas-feirasdas l9:00h às 21:OOh.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, suges
tões e pedidos de esclarecimento, por escrito, devidamentá flindamen
tados e endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Nordeste,
Praça da República, 9630-141 Nordeste, dentro do prazo referido.

7 de Janeiro de 2009.—O Presidente da Câmara, José Carlos Bar-
bom Carreiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Edital n.° 6612009

Isaltino Morais, Licenciado em Direito, Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, faz público que, nos termos do artigo 23.’ do
Decreto-Lei n.’ 555/99 de 16 de Dezembro, com a nova redacção

dada pelo Decreto-Lei a.’ 177/200 1 de 4 de Junho, se encontrará
a partir do dia 19 de Janeiro de 2009 e pelo prazo de 15 dias, a
discussão pública referente ao Pedido de Loteamento — A.U.G.I.
do Casal da Choca (P.’ 209/2001), titulado pela Comissão de
Administração para a Reconversão da Area Urbana de Génese
Ilegal — artigo 419, nos termos do n.° 3 do artigo 22.’ do referido
Decreto-Lei, com as alterações introduzidas pela Lei n,° 60/2007
de 4 de Setembro.

A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou
sugestões por parte do público em geral, poderá naquele prazo ser
efectivada, todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira, no período
compreendido entre as 8:30 — 17:30 horas, na Divisão de Atendimento
e Apoio Administrativo desta Câmara Municipal.

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

2 de Janeiro de 2009.—O Presidente da Câmara, Jsaltino Morais.
301196065

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.° 14191200$

Nomeação

Para os devidos efeitos toma-se público que por despacho de 30 de
Dezembro de 2008, foi nomeada para a categoria de Técnica Superior
Estagiária, do Grupo de Pessoal Técnico Superior, da Carreira de
Arquitecto, Joana Rosa Roça de Vasconcelos Mota, classificada em
1.’ lugar com a classificação final de 12,95 valores, conforme aviso
de abertura de concurso publicado no Diário da República a.’ 78 de
21/04/08.

31 de Dezembro de 2008.— O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.

Aviso n.° 1420/2009

Reclassificação

301175231

Para os devidos efeitos, toma-se publico que por despacho de
30/12/2008, foram reclassificados os seguintes flmcionários:

Fátima Rosário Jacinto Vieira de Carvalho, assistente administrativo
especialista, foi reclassificadn para a categoria de Técnico de 2.’ Classe,
da Carreira de Técnico de Contabilidade, do Grupo de Pessoal Técnico
a que corresponde o índice 295, Escalão 1, actualmente fixado em
984,15 euros;

Ana Paula Morgado Figueiredo, Técnico-Profissional Principal da
Carreira de Biblioteca e Documentação, foi reclassificada para a catego
riade Técnico de 2.8 Classe, do Grupo de Pessoal Técnico, da Carreira
de Secretariado, a que corresponde o índice 295, escalão 1, actualmente
fixado em 984,15 euros;

David António Oliveira de Sousa, Cantoneiro, foi reclassificndo para
a categoria de Operário da Carreira de canalizador, do Grupo de Pessoal
Operário Qualificado, a que corresponde o índice lSl,escalãol, actual
mente fixado em 503,75 euros;

Alfredo dos Reis Oliveira, Cantoneiro, foi reclassificado para a cate
goria de Operário da Carreira de canalizador, Chupo de Pessoal Operário
Qualificado a que corresponde o índice 184,escalão 5, actualmente
fixado em 613,84 euros;

31 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira

CÂMARAMUNICIPALDE PENICHE

Declaração de rectificação n.° 113/2009

301176803

Para os devidos efeitos se toma público no aviso n.° 30479/2008,
publicado no Diário da República n.° 249, 2.’ Série, em 26 de De
zembro de 2008, onde se lê “Carlos Nelson Boteilio Chaves, Técnico
Profissional Principal (Topógrafo)” deve ler-se “Carlos Nelson
Botelho Chaves, Técnico Profissional Especialista Principal (To
pógrafo)”.

29 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José
Fen’eira Sousa Correia Santos. 301176658
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
Coeuibaea,e: 5l20t2t 14

EDITAL

BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MELO CABRAL PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA: - -

Torna pablico que, de acordo coma deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua reuaniâo
05-12-2008. foi actualizada aTabela de Taxaae Ltcençaa doMuniclpto pan vigorarno ano de 2009,
nos termos do are? 7°. do sela Regulamento, com excepção das taxas do Mercado da Graça, Utiliza
çlo dos-Balneários Meanicipain e Crcmalótio do Cemitério de 5. )oiquim.

Paçoe do Concelho de Ponta Delgada, 8 de Dczembm dc 2009.

A PRESIDENTE DA CÂMARA
BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MELO CABRAL
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Pmtocolo em Serviço. Público.

Al.ndim.nt,

RalasSe. iot.ep.aaoalaao.atlo da Conluio.

Gastão e rr.tam.nt, da Raelam.çe..

O.atao Ooeum.olal

O..tlo Mnblaoaeal . Gnlao Flor.slsl .Rad. Natura

O..lIo n,Nanral . SIalema, da bitormaçio Oaogrine.

Gastão jiablanalal - G..tIo da Ra&duo.

Gastão M.blanlal . Gastão da tte.tduo. da Con.l,uçko • O.mailçao

G.aoao M,bl.neal-Agand. ai Local

Gootio Financeira— FOCAl. (Ragim. 5l.nplltseado—Juntaa Fr.Oue.la)

O.atao Finanealra — Gastão da Tesouraria. Fundo da Maneio

iniaIloanela Emoelonai. Gaatao da. Emoçõ..

O.atio do Tempo

AMISIO—Assocl.çao da Hanteiplo,
da Ilha de São Rio,.1
rol; 296472990 Fia: 296471992
a-malI: ç,ral.mlsmpe

Proiaea, ea-nIna,clada pala
M.e.d.,ea fl,a.nalm nts

da Sapaça Ea,øôndea emalou ~
Pela Comiaolo,
Muno Meoez,a

~4•
AVISO

PLANO DE PORMENOR DA SALGA

Nos termos do número3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n°380/99 de
22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n°316/2007 dc 19 de
Setembro, adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo
Regional n’ 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Le
gislativo Regional n°24/2003/A e na sequância da deliberação da Câmara Muni
cipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeter
à discussão pública a proposta do Plano de Ponnenor da Salga, toma-se público
o seguinte: -

O período de discussão públita da proposta do Plano de Pormenor da Salga,
mic ia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da
República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes;
A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pare
ceres terá lugar no 50 dia útil ao do início do período de discussão pública.
A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos, emiti
do pela Comissão de Acompanhamento estão disponiveis para consulta, na sede
do Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das
13:30h às l6:30h e na sede da Junta de Freguesia da Salga às Terças-feiras e
Sextas-fe irias das l 9:00h às 21 :OOh.
Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedi
dos de esclarecimento, por escrito, devidamente fiandamenlados e endereçados
ao Presidente da Cânnara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, dentro do prazo referido.

Paços do Municipio de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidente da Câmara Municipal
José Carlos Barbosa Carreiro -

*
AVISO

PLANO DE PORMENORDE UMA ÁREA NA VILA DE NORDESTE

Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n°380/99 de
22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n°316/2007 de 19 de
Setembro, adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Deçreto Legislativo
Regional n° 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado e tepublicado pelo Decreto
Legislativo Regional n°24/2003/A e na sequência da deliberação da Câmara
Municipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou
submeter à discussão pública a proposta do Plano de Pormenor de uma área na
Vila de Nordeste, toma-se público o següinte:
O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de umaÁrea
na Vila de Nôrdeste, inicia-se no 6° dia útil após a data de publicação do presen
te aviso no Diário da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes. -

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pare
ceres lerá lugar no 5° dia útil ao do inicio do período de discussão pública.
A proposta do PJano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer
final, e seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão dispo
níveis para consulta, na sede do Municipio, Serviço de Expediente, nos dias
úteis das 08~30h às 12:30h e das 13:30h às l6:30h.
Os interessados poderão apresentarreclamações, observações, sugestões e pedi
dos de esclarecimento, por escrito, devidamente fiandamentados e endereçados
ao Presidente da Câmara Municipalde Nordeste, Praça da República, 9630-141
Nordeste, dentro do prazo referido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidente da Câmara Municipal
José Cailos Barbosa Carreiro



0uARTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE acos DESPORTO 1 33
Aço~ii~t~~itiitaI

SU5ETE RODRIGUES

No próximo dia 2 de Fevereiro, o
FayalSportClub,comemorasOo

anosAs celebraçóesdo centená

riodoclubedailhadoFaiaitôrn
como destaqueasessão solene na
sede-ginásio do clube.

Como convidados, a cerimó

niavai contarcom Fernando Me-

Rezes, ex-presidente daAssein
biela Legislativa Regional, que
seráooradoroflcialdasessão so
lene, durante a. qual actuará o
GrupoCoraldaHorta,eserãoen

P tregues diplomas de reconheci
mento aos filhos dçs 21 sócios
fundadores do FSC.

Entre outras entidades são es
perados os presidentes do Gover

no Regional, Carlos César, e da
Câmara Municipal da Morta,
Suma Fernando Castro, bemcomo
os presidentes da Federação Por
tuguesade Futebol, Gilberto Ma

dail, e da Federação Portuguesa

de Basquetebol, Mário Saldanha,
Odiadocentenáaioflcsráain

damarcado pelolançamento do
carimbo alusivo aos 100 anos dos
‘Verdes’ da Alagoa, a cargo do

Clube de Filatelia’O Ilhéu; da
EscolaSeeundáriaManueldeAr
riaga, e a inauguração daexposi
ção Fayal SportClub — Símbolo
do Património Desportivo dos
Açores’ numa iniciativa do Mu
seudaMorta.

Estes eventos irão decorrer na
Biblioteca PúblicaeArquivo Re
gional João José da Graça.

Entretanto, para dia Ide Feve
reiro, véspera do centenário, o
programa comemorativo apre
sentacomo pontos altos, a inau
guração do Memorial do Cente
nário, que ficará implantado no
exterior do Estádio daAlagoa e
outras cerimónias, aquepresi
dirão presidente da Assembleia
Legislativa Regional, Francisco
Coelho.

Dedicado ‘Aos que iniciaram a
caminhada a 2 de Fevereiro de
1909, este Memorial, construído
emaçoebasalto, tem aasainatu
ra dos arquitectos Paulo Macedo
e Pedro Porteiro.

Faz igualmente parte do pro
grama para odiai de Fevereiro,
um torneio de futebol infantil
com todas as equipas do Faial no
Estádio daAlagoa, uma missade

sufrágio na Igreja da Conceição
portodosos sócios edesportis
tas falecidos, seguida de roma
gem ao Cemitério doCarmo,eo
jogodefiitebolséniorFayal Sport
- Prainha, no Estádio daAlagoa.

Este período festivo do decano
dos clubes de futebol dos Aço res
arrancajá no diaao de Janeiro,
com a apresentação em antea
treia, no auditório dabiblioteca
pública, do documentário da

RTP-Açores’Fayal Sport Club -

100 anos de Memódas’ da auto
ria do jornalista Alexandre Si-
mas.

A 31 de Janeiro, o programa
conta com um torneio de futebol,
jogo debasquetebol feminino sé
nior e o lançamento do livro
‘Aguenta Verdes’, deArmando
Amaral, e do CD da Marcha do
FSC, daautoriadeVictorRui Do
resexicoÁvil,ii

Unionistas
entram
a vencer

na CNB2
Auranëou mais umatempora
dada CNB2 - Zona Açores
masculina de basquetebol,
que é disputada em duplas
jornadas.

Assim, acontarparaapri
meira e sétima rondas, o
União Micaelensevenceu os
dois jogos frente à União
Sportiva.Noprimeiro encon
tro avitória foi por 64-42 e no
segundoporn9-60.

Os unionistas lideram a
competição e a União Sporti
vaestáemúltimo.

No meio da tabela estão o
Angra Basketfl eosVitorinos,
que nesta dupla ronda com
petiram entre si e venceram
umjogoe perderam o outro.

No primeirojogo, o Angra
Basket Bvenceu porl9-69 e
no segundo foi avez dos Vito
rimos vencerem por 63-56.

A equipa principal doAn
gra Basket perdeu em mais
umajornada cruzada entre a
liga e a Proliga. Frente ao Fí
sica, aequipadaTerceiraper
deupor7O-57.

Também sem muitaaorte
esteve o Boa Viagem na Liga
Feminina, que perdeu uma
dupla ronda. Como Olivais de
Coiznbra,o BoaViagemper
deu por 76-50 e com o AD Va
gos por94—73. use

Fayal Sport
• comemÔra
- centenário

Clube do raial inida comemorações a 30 de laneiro

$
eu,

Hospital do Ondrio
Espitilo Sartto REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

~ SECRETARIA REGIONAL DOS ASSISflVS SOCIAIS
. DIRECÇÃO REGIONAl- DE SAÚDE
. IIosrrrAL DO DRINO £sflWrO SA?(~O DE PONTA DEWADA, arECÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
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AVISO
PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA NA VILA DE NORDESTE

Nos termos do número 3 e seguintes do artigo 774 do Decreto-Lei nt 380)99 de 22
de Setembro. alterado e republicado pelo Decreto-Lei n°316/2007 de 19 de Setembro,
adaptado à Região Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional nt
14)2000/A de 23 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
nI 24)2003/A e na sequência da- deliberação da Câmara Municipal em Reunião
Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que deliberou submeterá discussão pública a
proposta do Plano de Pormenor de urna área na Vila de Nordeste, torna-se público o
seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de uma Área na
Vila de Nordeste, inicia-se no 61 dia útil após a data de publicação do presente aviso
tio Diário da República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plan~ e dos respectivos pareceres
terá lugar no 59 dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o pbrecer final.
e seus anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para
consulta, na sede do Municipio, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 0830h às
1230 li e das 13:30h às 1630h. -

Os interessados poderão apresentai- reclamações, observações, sugestões e pedidos
de esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao
Presidente da Câmara Mqnicipal de Nordeste, Praça da República.9630-141 Nordeste,
dentro do prazo referido.

Paços do Município de Nordeste, 7 de Janeiro de 2009

O Presidente da Câmara Municipal

RECTIFICAÇÃO DE AVISO

Consulta Prévia a’ 600 119/2008

Auditarla Eaergêllea ia Haspital DivIna Espírita Santa de Ponta Delgada EFE.

lnfonnu lados ou interessados que a data limite paro entrega das proposnas da consulta rneecieaada era

epigrafe em vez dc sarda 10.00 horas do dia 16 dx Janeiro de 2009

Serí,

Ás 10.00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2009. seguindo-se de mediste o acto de aberiura, que decorrerá

tu sala de reuniões do serviço de Aproviaionamealo, à qual os concorrentes, poderio rolar presentes.

O processo da referida comuta está patente, co Serviço dc Aprovisionamento — Secçlo Concursos

Piblicos sito no Hospital do Divino Espirilo Santo de Porna Delgada, EPE, Ar. D. Manuel 1- 9$00 Perita

Delgada, Telefone (296) 203647, Faz (296) 20308l, durante as horas deexpediente (das ShlOm às l2lolOm

edas 13h30n às l6lrlOm), podendo aiadasersolieilado pelo roail: arrovioinaaaenlolâhdes.ra.

Ponta Delgada, Ide Janeiro de 2009

0 Vogal do Conselho de Adrnieistxaçio,

José Carlos Barbosa Carreiro Aatónia Vasco Viveiren
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OPERADOR DE CAD
Gabinete de Projecto sediado na Damaia procura colaborador

para trabalhar a tempo Inteiro, como seguinte perfil:

— Experiência em REVIT;

— Experiência em Projeçtos de Arquitectura O/OU Engenharia.

Os Interessados deverão enviar a resposta acompanhada dccv para GPFA, Lda.

o. Rua Garcla de Dita, 48, 3~B, 2720-253 Amadora, ou para geral@gpfa.pt

-s
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
DIRECÇÃÕ REGIONAL DA SAÚDE

PRECISA-SE

1
1

‘-ii’a..~
EMPREO*OÂ DOMÉSTIcA 6461.
Ira elempo eleito. Zona Porque
das Naçdeu. ‘910037206
EMPREOAOA DOMÉSTICA1
M4vldao. 610450 OdIou dou 011
dslYu.SOr&&.2166525?D
QUER ANUNCIAR NESTE
CAlando DE CLASSOPICA005I
É dci. Li~ae • 707210310. pague
cuumcarlIOde 04411000 ,loull,ban.
00.

Centro de Lisboa
At Almirante Reis, n.° 75.2.’ direito.

Pretende
- Disponibilidade Total

- Facilidade de Comunicação
- Com Experiência Comercial

Com/som Experiência do Mediação
Oferece

- Remuneração-Beco: 500.00 €
- Comissões de Venda acima da Média

- Comissões do Angariação
- Prémio Trimestral e Anual

- Cadeira do Clientes
Integração em Equipa Jovem e Dinâmica

*
MINISTÉRIO DA SAÚDE

OOREOÇAO-GSRAL DA SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA

REPARTIÇÃO DE APROViSIONAMENTO
ANÚNCIO DE CONCURSO

—.

HOSPITAL DA HORTA, EPE

AVISO
1 - O HospItal da Horta. EPE, pretende recrutar um técnIco superior de
regime geral - área de Farmácia, em contrato individual de trabalho por
oempo Indeterminado.
2- PERFIL REQUERIDO:
— PossuIr Licenciatura em Ciências Farn,acêutlcaa.
3- REMUNERAÇÃO:
— Remuneração mensal será de 1525.07 E.
4-HORÁRIO SEMANAL:
— O horário o protlcar será de 40 horas semanala.
5- MÉTODOS DE SELECÇÃO:
— Avulação currlcuias e entrevlsla protioslonol de selecção.
e - FORMA E DATA DE CANDIDATURA: -

— Ao candidaturas deverão ser formalIzados em requerimento, dirigI
das à PresIdente do Conselho do Administração do Hospital da Horta
EPE. Estrada PríncIpe Albeeto de Mónaco, 9000 Horta, acompunhadas
do certificados de licenciatura. tolocõpia do bilhete de Identidude. e de
um exemplar do acurrtculum vloae. e entregues na Secção de Pessoal
até ao dia 20 de Janeiro do 2009, dentro das horas de espediente, ou a
remeter peio correIo, com aviso de recepção até ao dIa atrás indicado.

Horta,? de Janeiro de 2009

O Vogal ExecutIvo a0 Conaetho de AdminIstração
Eduardo Outra de Medeiros Rafeeb

0.5.410.4. i4L~00: Caso Hueeeolae d cald.ada Noida. boM.: Ra 0.1odo ‘aio.,. 000-Ira calda. do
e...., Teauu,s:2~a, (ao 902014017,

e/coou5..0 . *br.,.eloçaudau aoeupubaue
Peleluo — 000ioloøe do uomuee —

~ P10118500 da .oudçue do .souIoo~o e OlaclamI. par. 1700030. 0012009.
euilueioad.upaoadoaemeoaasu.a,luoequ.uu,n ealelo Ouso,
udoee a Casou el006dalae daa Calce. o. Rue..

2,aOPwuaoa 400.05 Oae 0.505000 Os .uoO. ia p0604 eu eopdluolo de ae.Rneiolor,aeuu do camaoe 10000041
doe calda. da ROle... O 0000004011100500. M.rp000a pau PlOOlaeIa de me,uaeo OeaselodO.eOolIeo,
aeautu.. (sufoco Iaeeuçee a. boomeeoeoraeo, — poda eeoun.Alado pupfl,aela me Ir0010uarao
000*1601200*1410 Iaenlaa.ea000a e74.Foue.endasas,oeeeeooadooue.eo,psdedol.utd,e
—l adoál000 ad ao Is Idosa. A dea.:eeiea p000 .00*0604.920. Fonae&,n da 1000 ou .11.08,. pala co
eIOLeeOldufleudoa._000_0p 411.0daeesda.R600d
41000.00100 .ad.ne do unpo bouEor

lOuoelanduMpiasOaIoORiaáda,ldee.etpeauI.Ceea.lpunuoa.elesdej_euenda 0004.
•ele Iu.e0 doca Me*’ Ie04.l eo.o paalsuaoao te Super.,. 10/01104. laudo E..qoai.
c.loae — flaide. lea, do~

AEeoeEo.aeie,. — cox..e,o — Aeebdseauas
0.5 — alRsaÁt Sue..

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

4-SETO

RECRUTAMENTO DE PESSOAL NÃO DOCENTE
(WF)

Toma-se póbico que pelo Edital n.° 50u2009, pubicado no ObA,de da Repóbilca
ii.0 7, II Sede, de 12 de Janeiro, foi aberto concurso de provas públIcas para
pros.9eentode um togas de professor a4s*. para oqua&o de pessoeldoc.nte
da Escola Superior de TecnologIa de Setúbol deste Institulo Politécnico, para
adisdplinade Ecoeson-Ja e Gealão. disciplina afim, Sodologia das Organiza
çóes e Inovação, da Secção Autónoma de ciências Empresartalo a ComunI
cação, por 30 dias úteis, contados a paedir dei Ode Janeiro.

As condIções de candidatura constam do rerelido aviso.

lrtotitulo Politécnico de Setn3bal, 12 de JaneIro de 2009

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
cÃMARA MUNICIPAL

AVISO RECTIFICATIVO
Por Iupoo desta Camaro MunIcIpal, no evlso publicado em e de Janeiro do cor
rEnte ano, sobre concurso pera controtaçbo a termo resolutivo certo de um
Asslalente Operaclonel, onde se lá ejúrl: Prestdente Manuel Lopes JaneIro,
Vereador da cáooara Municipol: 1.~ Vogal Electivo. Ora. Sento Marta Medlnau
canhão Cavaco, TécnIca Superior de 2,’ Claese (Clâncleu SocIaIs e
Humanas); 2.0 Vogal Electivo - Dra. Elou da Jesus Rodrlguee Rolo Guihóo,
TécnIca SuperIor de 2.° classe (Aslmoção Cultural) desta Camura Municipal:

Vogal SuplenteS Fernando da Ascensão Fernaredes Mondes Chefe de
Secção da Impostos, Taxes, Tarifas, Ucençae deata Oámeru Menicipul; 2.~
Vogal Suplente - LaurentIno Jesus Oodlsho, cheio de Sacçao de Recuruos
Hooinanoa desta Cámara Nunlclpal; (..j~ deverá ler-se o oegulnte: Júit,) Pre
uldomte do JúrI: José GabrIel Calioto, VIce-Presidente da Cámora Munldpa[de
Reguengoe de Monaasaz b) 1.0 VcgmJ Eiectvo: João Pauto Passlnhas Batsta,
Assistente AdministratIvo Prtnclpel da Cámara Municipal da Reguengos de
Monsaroz. legal astetitodo do Presideete do Júri eram reepectres fulas. audiên
cIas ou impedImentos; c) 2.’ Vogal Electivo: Elsa de Jesus Rodrigues Rolo
Galtrós. ‘TécnIca Superior de 2.’ classe (Mlmaçao Cultura» da Câmara Muni
cipol de Reguengos de Monuaraz; 1? Vogel Suplente: Duarte Nuno Gotuveli
Galhóa, Técnico SuperIor de HIstória da Arte da câmara Municipal de
Reguengos de Monssroz; 2.° Vogal Supleute: Eduardo Jorge Sousa AlbardeI
ro. Técnico Turismo t° Classe da Cámuro Mlsniclpul de Reguengos de Mon
da/os.

Reguengos de Monlaraz, Ide Janeiro de 2009

O VIC,—Pre.ldanIe de COmoro MunIcipal
José o3ebdea Ca/ba/o

PRECISA-SE TELEFONISTA (M/F)
Empresa semiços assislencla. Quinta SSo Joao,

U. 150 Secavém, ATENDO PE500ALMENTE.

Marcações strovéa do 219 497 607

EMPREGADA DOMÉSTICA INTERNA
PORTUGUESA PRECISA-SE
Zona do Campo Pequeno. Casal com 3
filhos. todoo serviço doméstico. Família
com bom ambiente, oferece bom
ordonado. Pedem-se referências.

Contacto ~ 2i0 316 060
(DIas 05.1. entre ao 09h00 e e. 17h00)

ConCurso Público
- n.° 1/2009

- Toma-es pública a eberbare dite Concurso com o
número 112009 pare tomsdmeoto de 40000 (quarenta
ndt calçdoe modelo oldsl do Copo Nudcnol de Esoalso.
2-0 processo do concurso encontra-se palonte nas ler
talações do Depósito de MaterIal e Farda/lento do Coepo
Nacional de Escutas, na Rua Joao Nascimento Coata,
Lote 1. P1104 traeeiras, 1900-265 Lobos, onde pode
aeresandnadodurantsea boroa de expedente (dai 10,00
4013-coe das 04.00 is 50.00 horas), desde o abertura
docenojrno.Slødejaneirode2009.atéâsl7.coho-
ros do dia 27 de Feoerelro de 2009e dais do encerra
r’isnto do ccnoJr.o.
3-DoIdo que .oIldIadoo. os leime.aadoe poderão obter,
pesooubneete es pelo correio (caso eco que seda en~Ja
doo à cobrança, Coem pcdae e pagai pelo deboelaldljui. de
oldamsnte audenucadua pelo CNE, os peças esoltas do
peoceosodo concurso, pelo preço de isto € (Rase el
moe duqoenta cênhlnlost.

Llabo. . Sede Nacional do Corpo Nocional de Escunas.
ios sOda .SuIielro de 2009

TeteesI dl?I~t Memine
IdeceeeieadeCa.coie

5.. Jao do haarao — M.oooa

ANÚNCIO
n’e—

———a

~0~~

Ata-
Podo coeo.Iho de 04.01° do DMF-Noclonel
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6 de Janeiro de 2009. - O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, Noé Vencesleu
Pereira Rodrigues.

Anexo

Apoios financeiros destinados à aquisição de reprodutores machos ao abrigo da Portaria n.°

5712003, de 17 de Julho

Nome Morada Concelho Valor do Apoio

António José Borges Toste caminho Facho, 184 II 9760-457 Praia da Vitória 62500

Fernando Manuel costa da Silva Travessa Nova, 6 9950-541 São Mateus Mad 1.175,00

Gabriel Vieira dos Santos Rua Fontes Pereira de Meio, 116 9880-235 São Mateus Scg 600,00

João Arnielim Azevedo Sousa Boeiro 9875-011 Santo Antio 625,00

João José lnãcio Duarte Belo Jardim 9760-556 Praia da Vitória 625,00

João Manuel Vasconcelos Mendonça Santo Amaro, 8 9880-392 Sta cruz da Graciosa 1.250,00

José Manuel Mendes Toste Caminho do Meio, 1 9760-114 Cabo da Praia 625,00

José Pereira da Silva Rua Direita, 147 9950-236 criação Velha 1.175.00

Júlio Alberto Martins Serpa Valverde 9950-365 Madalena 1.175,00

Maria de Fátima Garcia Pereira Meio cabeço chão 9950-052 Bandeiras 1.222,00

Rui Manuel Brum da Areia Curral da Pedra, 2 9930-206 Piedade 1,222,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE -

Avíson° 512009 de 19 de Janeiro de 2009
4,

Nos termos do n.° 3 e seguintes do artigo 77.° do Decreto-Lei n.° 380/99 de 22 de Setembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nY 316/2007 de 19 de Setembro. adaptado à Região
Autónoma dos. Açores, pelo Decreto Legislativo Regional nY 14/2000/A, de 23 de Maio,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2003/A e na sequência da
deliberação da Câmara Municipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que
deliberou submeterá discussão pública a proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila
de Nordeste, torna-se público o seguinte:

Página 396
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O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor de uma Área na Ndila de
Nordeste, inicia-se no 6.° dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da
República e decorrerá nos 22 dias úteis subsequentes.

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres terá
lugar no 5.° dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor de uma área na Vila de Nordeste e o parecer final, e seus
anexos, emitido pela Comissão de Acompanhamento estão disponíveis para consulta, na sede
do Município, Serviço de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às
16:30h.

Os interessados poderão apresentar reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento, por escrito, devidamente fundamentados e endereçados ao Presidente da
Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República, 9630-141 Nordeste, dentro do prazo
referido,

7 de Janeiro de 2009. - O Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Barbosa Ca,reiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
Aviso n.° 612009 de 19 de Janeiro de 2009

Nos termos do n.° 3 e seguintes do artigo 779 do Decreto-Lei n.° 380/99 de 22 de Setembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 de 19 de Setembro, adaptado à Região
Autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional n.° 14/2000/A, de 23 de Maio,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 24/2003/A e na sequência da
deliberação da Câmara Municipal em Reunião Ordinária de 22 de Dezembro de 2008, que
deliberou submeter à discussão pública a proposta do Plano de Pormenor da Salga, toma-se
público o seguinte:

O período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor da Salga, inicia-se no 6.°
dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da República e decorrerá nos 22
dias úteis subsequentes;

A sessão pública de apresentação da Proposta do Plano e dos respectivos pareceres terá
lugar no 59 dia útil ao do início do período de discussão pública.

A proposta do Plano de Pormenor da Salga e o parecer final e seus anexos, emitido pela
Comissão de Acompanhamento estão disponívçis para consulta, na sede do Município, Serviço
de Expediente, nos dias úteis das 08:30h às 12:30h e das 13:30h às 16:30h e na sede da
Junta de Freguesia da Salga às Terças-feiras e Sextas-feiras das 1 9:00h às 21 :OOh.

Página 39?
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

EDITAL

JOSÉ CARLOS BARBOSA CARREIRO, Presidente da Câmara Municipal
de Nordeste:

Toma público de que no próximo dia 27 de Janeiro corrente, pelas
20:00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal se procederá a
apresentação pública do Plano de Pomienor de uma área da Vila de
Nordeste.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital
igual teor que vão ser afixados em locais públicos do estilo.

Paços do Município de Nordeste, 16 de Janeiro de 2009.

O

e outros de

ÂMARÀ

(José Carlos Carreiro)
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE
CONTRIBUTNTEN.° 512 042 659

Exmo. Senhor
Pároco da Igreja Paroquial de São Jorge
Praça da República
9630 NORDESTE

Sua referência Sua comunicaçAo Nossa referência

Processo: JAMJ1O6/2009
Data

19-01-2009
N°Safda 92/2009

ASSUNTO: APRESENTACÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA
DA VILA

Rogo a V. Rev. se digne, nas missas do próximo Domingo, dar conhecimento aos seus

paroquianos do conteúdo em anexo.

Antecipadamente grato pela atenção que se dignar dispensar a esta solicitação, apresento a

O Pres~

(José Carlos

V. Rev. os melhores cumprimentos.

MD/

3AM Processo 106/2009 Ofi. 83/2009

Câmara

sa Carreiro)

Tel: 296480060
Fax: 296488519



CONVITE

O Presidente da Câmara convida a população da Vila para assistir à

apresentação pública do Plano de Pormenor de uma área da Vila, que terá

lugar no dia 27 de Janeiro, pelas 20:00 horas, no Auditório da Biblioteca

Municipal.



CÂMAR A MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CONTRIBUINTE N.° 5)2 042 659

Exmo. Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de
Nordeste
Estrada Regional — Vila de Nordeste
9630-161 NORDESTE

Sua referência Sua comunicaç~o Nossa referência

Processo: JAMJ1O4/2009
Data

19-01-2009

Câmara

N° Saida 90/2009

ASSUNTO: APRESENTACÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA
DA VILA

Para os devidos efeitos, levo ao conhecimento de V. Ex.a de que no próximo dia 27 de

Janeiro, pelas vinte horas, no Auditório da Biblioteca Municipal se procederá à apresentação

pública do Plano de Pormenor de uma área da Vila.

Esperando a comparência, dessa Junta de Freguesia, apresento os melhores cumprimentos.

O

José Carlos

MD/

JAMProcesso 104/2009 0081/2009

Tel: 296480060
Fax: 296488519
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CÓDIGO POSTAL %30-141

Gabinete do Presidente

CONVITE

O Sr. Presidente da Câmara irá efectuar à freguesia da Salga uma
visita de trabalho, a qual irá culminar à noite com a sessão pública
de apresentação do Plano de Pormenor da Salga, pelo que
convido V. Exa. a assistir à referida sessão, que terá lugar no dia
26 de Janeiro, pelas 20:00 horas, no Centro Municipal de
Actividades Culturais da Salga

PROGRAMA DA VISITA

9:30 h — Reunião de Trabalho com a Junta de Freguesia
11:00 h — Atendimento dos Munícipes
14:00 h — Visita às instituições e empreendimentoS’ da freguesia
20:00 h — Sessão pública do Plano de Pormenor da Salga

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(José

a131
w ~

kL-~ J$ ç~ &~t
€~oo9~ oi-~,2~

@oryv.*tt

H

arbosa Carreiro)
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Declaração de rectificação n.° 32312009
Por ter saído com inexactidão, o nome do funcionário publicado

no Diário da Republica, 2.’ série n.° 247 de 23 de Dezembro de 2008
onde se lê “ Rui Manuel Batista Gavancha” deve-se ler-se “Rui Miguel
Batista Gavancha”.

Aviso n.° 2961/2009

Recrutamento para cargo de direcção intermédia
do 2.’ Grau — Chefe de Divisão

Para os devidos efeitos~ torna-se público que na sequêaciida publicita
ção na bolsa de emprego público e nojomal Diário de Notícias de 14 de
Outubro de 2008, com vista ao provimento do lugar de Chefe de Divisão
dos Assuntos Desportivos, foram recebidas quatro candidaturas.

Apreciados os respectivos curricula, nos termos do disposto no ar
figo. 21.°da Lei n.°2/2004 deiS de Janeiro alterada pela Lei n.° 51)2005
de 30 de Agosto de 2005 — Estatuto do Pessoal Dirigente — aplicado
à administração local através do Decreto-Lei a.° 93)2004 de 20 de
Abril, foi deliberado, por unanimidade, que o candidato Paulo Jorge
Mendonça Farinho é aquele que melhor corresponde ao perfil pre
tendido para o desempenho do cargo e prossecução das atribuições e
objectivos do serviço, em virtude da sua experiência, capacidade de
coordenar e gerir as actividades relacionadas com a área de actuação
do lugar a prover.

Assim ao abrigo do artigo 21.0 da Lei n°212004 deis de Janeiro
conjugado com o artigo 15.0 do Decreto-Lei a.° 93)2004 de 20 de Abril,
foi nomeado, por despacho de 12 de Janeiro de 2009 do Presidente da
Câmara, Paulo Jorge Mendonça Farinho, com efeitos a 1 de Fevereiro
de 2009, por três anos renováveis por iguais períodos no cargo de Chefe
de Divisão dos Assuntos Desportivos.

22 de Janeiro de 2009.~—~ O Presidente da Câmara, FrancIsco José
Fernanaes LeaL

ANEXO

Síntese cu rricular relevante
Nome: Paulo Jorge Mendonça Farinho
Data de Nascimento: 03 de Setembro de 1974.
Habilitações literari . Licenciatura em Ensino de Educação Física,

pela Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve.

Contas nos termos da alínea)) do n°3 do artigo 1 14.° da Lei n.° 98)98
de 26 de Agosto)

31 de Dezembro de 2008. — O Vice-Presidente da Câmara, Reinaldo
Couceiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Declaração n.° 3312009

301179128

26 de Janeiro de 2009.— O Presidente da Câmara, José Carlos
Barbosa Carreiro.

Experiência profissional:
De 01 de Setembro de 1998~té 31 de Agosto de 2000, Professor da

Disciplina de Educação Físiàa nas Escolas EB 2,3 Poeta Bernardo de
Passos e Escola Secundária Dr. Francisco Feinandes Lopes.

De 4 de Setembro de 2000 até à presente data, Município de
Olhão — Técnico Superior (desempenhando funções de Coordenador
do Complexo das Piscinas Municipais).

301275786

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÈIS

Aviso (extracto) n.° 296212009
Para os devidos efeitos, faz-se público que, pormeu despacho de 29 de

Dezembro de 2008, foi contratado por tempo indeterminado em funções
públicas, conforme lista de classificação final, após estágio, para um
lugar de especialista de informática, grau 1, nível 2, homologada por
meu despacho de 29 de Dezembro de 2008,0 candidato Ricardo Miguel
Henriques Pinto. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2008.—O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção.

Aviso (extracto) n.° 296312009

301162255

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de 29 de
Dezembro de 2008, foi contratada por tempo indeterminado em fun~ões
públicas, conforme lista de classificação final, após estágio, para um
lugar de técnico de 2.’ classe — generalista, homologada por meu despa
cho de 29 de Dezembro de 2008, a candidata Lisbeth Cristina Rodrigues
Silva Marques. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

29 de Dezembro de 2008.—O Presidente da Câmara,Ápio Cláudio
do Carmo Assunção.

21 de Janeiro de 2009.—O Presidente da Câmara, Vilor Manuel
Martins Frutuoso.

301268366 Pelo facto de ter havido duplicação na publicação do conteúdo dos
avisos n.° s 1416/2007 e 1417/2009, publicados noDiário da República,
2~ série n.° 9, de 14 de Janeiro de 2009, pela presente se procede á
anulação do Aviso nY 1417/2009.CÂMARAMUNICIPAL DE MIRANDADO CORVO

Aviso ri.’ 2969/2009

Para os devidos efeitos se toma público que, em reunião de Câmara
de 18 de Dezembro de 2008, deliberou, por unanimidade, aceitar o

pedido detransferêacia daAssistenteAdministrativo,Ana Cláudia Pais
Silva, do quadro de pessoal da Associação de Municípios dos Vales do
Ceira e Dueça, em cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 25.0 do
Decreto-Lei n.° 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração

local pelo Decreto-Lei a.’ 409/91, de 17 de Outubro, para idêntico
lugar do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a
partir de 30 de Dezembro de 2008 (Isento do visto do Tribunal de

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.° 2960/2009

Por despacho de 29 de Dezembro de 2008 do Presidente da Câmara,
foram colocadas em situação de mobilidade especial, por opção vo
luntária as funcionárias infra-indicadas, por preencherem os requisitos
constantes da alínea a) do Despacho n.° 27266-A/2008, publicado no
Diário da Repéblica 2.’ série, n.° 207 de 24 de Outubro de 2008, pro
duzindo efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.

Nome Vinculo Ca,r±a cal~oda E,caiao Indica

Ana Suzel Baptista Estevão Matias Nomeação definitiva .... Auxiliar acção educativa... Auxiliar acção educativa 5 181
Elisabete Padeiro Gomes Mascarenhas Nomeação definitiva .... Auxiliar acção educativa... Auxiliar acção educativa 5 181
Fátima Rosário Efigénia Sousa Jesus Nomeação defmitiva.... Auxiliar acção educativa... Auxiliar acção educativa 2 151
Isabel Maria Brazuaa Santos Nomeação defmitiva .... Auxiliar acção educativa... Auxiliar acção educativa 2 151
Isabel Maria Paixão Sousa Andrade Nomeação definitiva .... Auxiliar acção educativa... Auxiliar acção educativa 3 160
Maria Salomó Assunção Viegas Nomeação definitiva.... Cozinheira Cozinheira 2 151

21 de Janeiro de 2009.—O Presidente da Câmara, Francisco José Fernandes Leal.
301273914

301162214



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE
PRAÇA DA REPÚBLICA 9630-141 NORDESTE

CONTRIBUINTE N.° 512 042 659

Exmo(s) Senhor(es)
Arq.° Cardoso Dias
Rua Sde São Julião, n° 140-3° Esq.
São Nicolau
1100-527 LISBOA

Sua referência Sua commiicação Nossa referência Data

Processo: MDF141512009 17-02-2009

N’ Salda : 470/2009

ASSUNTO: PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA DA VILA - ENVIO DE
DOCUMENTAÇÃO

Para os efeitos convenientes, incluso remeto a V. Exa. fotocópia da documentação remetida a

esta Câmara Municipal, no seguimento da discussão pública do Plano de Ponnenor de uma área da

‘Vila, relativa às seguintes entidades:

- Nuno Amaral (2);

- Maria de Fátima Machado Vasconcelo s da Paz.;

Com os melhores cumprimento~,

O Pres nte a Câmara

José Carlos arbosa Carreiro

MDP Proc~so 41512009 011. 353/2009

Tel: 296480060
Faz: 296488519



ASSUNTO: PROPOSTA DE AL
DE NORDESTE

Nuno Amaral, proprietário de um terreno incluído no Plano de Pormenor de Expansão
da Vila de Nordeste, ao qual foi atribuído a designação Z03e os lotes B37 e B38 vem
mui respeitosamente solicitar a V.Exa, que seja incluído no Regulamento do Plano de
Pormenor da Vila de Nordeste e na Planta de Implantação o seguinte:

Fica autorizada a construção de uma só habitação no terreno que abrange a área
de implantação dos dois lotes 1137 e 1138, de acordo com a proposta da Planta em
anexo.

Este pedido deve-se ao facto de ter 3 filhas e a sogra a viver comigo, pelo que necessito
de construir unia vivenda com alguma dimensão.

Com os meus respeitosos cumprimentos.
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ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR

Nuno Amaral, proprietário de um terreno incluído no Plano de Pormenor de uma área
na Vila de Nordeste, ao qual foi atribuído a designação Z03e os lotes B37 e B38 vem
mui respeitosamente expor o seguinte:

1- Actualmente este terreno tem na sua extrema norte uma servidão que além de ser
muito antiga, dá acesso aos terrenos do Sr. António Femandes, Sr. Francisco
Macedo e ao Sr. Manuel Torres.

2- A servidão apresentada no Plano de Pormenor, atravessa ao meio o terreno do
Sr. Francisco Macedo, que além de lhe causar grande transtorno, deixa os outros
proprietários sem acesso, nomeadamente o Sr. Manuel Torres.

3- Considero que a localização da servidão apresentada no Plano de Pormenor, não
será a melhor, porque se encontra em frente a um cruzamento, tomando este
local perigoso, principalmente com a entrada e saída do gadó ou de máquinas
agrícolas.

Perante o exposto e como este éo momento de discussão para as possíveis alterações
antes da sua publicação oficial, solicito a V.Ex3 que seja feita a referida rectificação,
isto é, que se mantenha a servidão existente, pois beneficia todos os proprietários e seja
anulada a servidão proposta.

Com os meus respeitosos cumprimentos.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Nordeste.

Venho por este meio solicitar a V. Ex3. que me esclareça sobre as
medidas/quantidade de terreno, da minha propriedade, que serão tomadas para a
execução de um parque de estacionamento e estrada e que unirá a Rua Padre José
Pacheco Monte à rotunda que ficará junto ao complexo de piscinas.

O referido terreno confionta a norte com Daniel Rodrigues Carreiro, a sul com a
grota, a este com José Jacinto Raposo e a oeste com António Barbosa.

Gostaria ainda de saber da possibilidade de, após ser construído o arruamento,
construir na minha propriedade uma garagem e/ou outro tipo de edifício.

Sem outro assunto de momento.

r

Com os melhores cumprimentos.

Medeiros Vizinho)

Rnr~çf~Ryt ~74?2flflQ
C1a~s. 17

17-03-200QJ1vIEIJDQNCA
.AP-Ç&ER
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1~1 Nordeste, 10 de Fevereiro de 2009
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Eiisx~$a Ext. 3.€fl:n2?
Exmo.Sr. e:i~. 17

Presidente da CâmarWMú?Ritipal dWF~~~3C~0Ap-ç≤ER
Nordeste

Assunto: Objecção ao traçado do Plano de Promenor.

António Medeiros Fernandes, Casado, morador na Rua das Courelas
de Cima, n211, Vila de Nordeste, portador do B.I. n2358433, emitido em
20-04-2006 pelo Arquivo de Identificação de Ponta Delgada, detentor de
procuração com todos os poderes e em representação do Sr. António
Basílio Vaz Barbosa, morador no Canadá; apresentar objecção ao traçado
da via com saída na Rua Padre José Pacheco Monte, frente ao Mercado,
por esta tornar inutilizável o terreno adjacente á moradia, bem como
desenquadrar e tornar demasiadamente exposta ao trafico as habitações.

Com os maisp~eitosos cumnøi€ent~,(Y’

~Jç

Assinatura

C]zs~.17
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Nordeste, 18 de Fevereiro de 2009
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Nos termos da La! nfio
Õ permitido aumentar o
número de linhas deste
papei ou escrevo! nas
Suas margens.
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CARTÓRIO NOTARIAL
DE

NORDESTE
A presente fotocópia foi extraída do ~

mnto orquis’ado no maço reSpeitQfl1f a~ /li”o de
notas para escrituras diversas ,1án,er~4~Ç~Ç~t)

Está conforme ao original.
Nordeste, UOSaQZ~.dC1~~?fd ‘f.

na.Qe.ç.ç.Ê~.< c~itrc».~J.j:~f~e

CONTA.
À.iL~e»‘

! E~JE~ EEE~:
SOMA . - -

&4~i in i,..’•ti . . .~

A~---~- ~ ~.‘ i
,i~r*:G fl. 1

~t>4QQ

CoMI ~‘c~wúdu sob

~



1t
CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

PRAÇADAREPUBLICA 9630-141 NORDESTE
CONTRIBUINTE N°512042659

Exmo(s) Senhor(es)
Arq ° Cardoso Dias
Rua Sde São Julião, n° 140-3° Esq.
São Nicolau
1100-527 LISBOA

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data

Pnwesso: MDF/656/2009 12-03 -2009

N° Salda 784/2009

AS SUNTO: PLANO DE PORMENOR DE UMA ÁREA DA VILA DE NORDESTE

Na sequência do processo de discussão pública do Plano de Pom~enor da Vila de Nordeste,

vimos por este meio enviar à Equipa do Plano os pedidos de esclarecimentos e reclamações

apresentados pelos munícipes, assim como a posição da Câmara Municipal de Nordeste a respeito

de cada um deles e a respeito dos pareceres das entidades que se pronunciaram sobre este Plano

Apresenta-se também a posição da Câmara Municipal de Nordesfé sobre o Plano, indicando

as rectificações consideradas necessárias, assim como uma proposta de coifecção ortográfica do

Regulamento do Plano.

Por fim, enviamos um conjunto de dúvidas técnicas relativas a este Plano, sobre as quais

solicitamos esclarecimentos

Com os melhores cumprimentos,

O Vi - esidente

R gério C ral d Frias

MD? Processo 656/2009 0±1 570/2009

Tel: 296480060
Fax: 296488519


