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desportiva, mediante o prévio pagamento dos valores constantes do
quadro seguinte:
Autocarro 39 passageiros

Autocarro 24 passageiros

Aviso n.º 20051/2010

Período Diurno
Das 09h00 às 17h00 . . . . .
Hora ou fracção . . . . . . . .
Das 08h00 às 12h00 . . . . .
Das 13H00 às 17h00 . . . .

€ 300,00
€ 60,00 (30,00)
€ 175,00
€ 175,00

€ 200,00
€ 40,00 (20,00)
€ 125,00
€ 125,00

€ 400,00
€ 70,00

€ 300,00
€ 50,00

Período Nocturno
Das 17h00 às 24h00 . . . . .
Hora ou fracção . . . . . . . .

candidatos aprovados, encontra-se disponível na página electrónica do
Município.
Lamego, 22 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara,
Eng. Francisco Lopes.
303722244

11.2 — Estão sujeitas ao pagamento dos valores constantes do quadro
previsto no ponto anterior:
a) Todas as entidades que não tenham a sua sede social no concelho
de Lagoa;
b) Todas as entidades que, apesar de não terem a sua sede social
no Concelho de Lagoa e desde que requisitado para o transporte de
uma Instituição do Concelho de Lagoa, terão uma redução de 50 % na
respectiva taxa.
11.3 — No caso previsto na alínea b) do ponto anterior, a entidade
promotora do evento, para o qual o grupo com sede no Concelho de
Lagoa foi convidado a participar, deverá preencher o requerimento tipo
a solicitar a disponibilização do autocarro e liquidar, directamente, a
respectiva taxa, nos termos do ponto seguinte.
11.4 — A cedência dos autocarros só será efectuada, mediante disponibilidade, após o preenchimento pelas instituições requerentes do
respectivo requerimento, que deverá ser entregue nesta Câmara Municipal com a antecedência mínima de 15 dias úteis da data da ocorrência
do evento, e da liquidação, se for o caso, da respectiva taxa.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
Paços do Concelho de Lagoa — Açores, 24 de Setembro de 2010. —
O Presidente da Câmara Municipal, João António Ferreira Ponte.
203762389

MUNICÍPIO DE LAMEGO
Aviso n.º 20049/2010
Para os devidos e legais efeitos faz-se público que, homologuei, em 16
de Setembro de 2010, a conclusão com sucesso do período experimental
de Andreia Costa Sousa Hoffmann Castela, para a categoria de Técnico
Superior, da carreira de Técnico Superior, da área de Biologia, na sequência do procedimento concursal comum, para um lugar de Técnico
Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 13726/2009, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 148, de 03 de Agosto de 2009.
Lamego, 16 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara,
Eng.º Francisco Lopes.
303717596
Aviso n.º 20050/2010
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, do candidato aprovado no procedimento concursal de
recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria
de Técnico Superior, área funcional de Engenharia Civil, Referência C,
aberto através do aviso n.º 5581/20010, publicado no Diário da República n.º 53, de 17 de Março de 2010, a qual foi homologada, por
despacho do Presidente da Câmara em 21 de Setembro de 2010.
Candidato aprovado:
1.º Maria Madalena Marques Pinto — 15,78 valores
Para os efeitos consignados no n.º 5 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, a lista unitária de ordenação final dos

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, do candidato aprovado no procedimento concursal de
recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria
de Técnico Superior, área funcional de Economia, Referência A, aberto
através do aviso n.º 5581/20010, publicado no Diário da República
n.º 53, de 17 de Março de 2010, a qual foi homologada, por despacho
do Presidente da Câmara em 21 de Setembro de 2010.
Candidato aprovado:
1.º Paulo Sérgio Ferreira Fernandes — 16,08 valores
Para os efeitos consignados no n.º 5 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados, encontra-se disponível na página electrónica do
Município.
Lamego, 22 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara,
Eng. Francisco Lopes.
303722552

MUNICÍPIO DA MAIA
Aviso n.º 20052/2010
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a Câmara Municipal da Maia declara
efectuada a segunda correcção material e rectificação ao Plano Director Municipal da Maia, ao abrigo do regime procedimental próprio
previsto nas alíneas presentes no n.º 1 do artigo 97.º-A do mesmo
diploma legal, uma vez que se tratam de correcções e rectificações
decorrentes de acertos de cartografia determinados por discrepâncias
entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento, correcções
de erros materiais na representação cartográfica, e bem ainda de
correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre si.
Relativamente às peças desenhadas foram efectuadas correcções
devido a erros materiais identificados, apresentando-se de seguida a
identificação das mesmas:
a) 1.0. Planta de Ordenamento: Qualificação do Solo (Quadrante D) — qualificação como solo Urbano na categoria de Área de Habitação Colectiva Consolidada do território que estava classificado
como Espaço Canal e onde existe um lote de construção, integrado
num loteamento com Alvará, representando uma incongruência entre a
referida Planta e o conteúdo do Regulamento, designadamente, no que
diz respeito aos Espaços canais.
b) 2.1 Planta de Condicionantes: Zonamento Acústico — classificação
como “Zona Mista” do território que foi incorrectamente delimitado e
classificado como “Zona Sensível” dadas as características do local e
atendendo à metodologia utilizada na elaboração da Planta de Zonamento
Acústico, a área em causa possui as condições inerentes à classificação
de “Zona Mista”.
Esta declaração foi comunicada à Assembleia Municipal da Maia e
também à CCDR-Norte, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 97.º-A
do diploma já anteriormente referido, antes do envio desta para publicação e depósito.
Nos termos do n.º 2 do artigo 97.º-A conjugado com a alínea d)
do n.º 4 do artigo 148.º, ambos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, na sua actual redacção, e para efeitos de eficácia, publica-se
a presente Declaração e em anexo, as peças fundamentais do Plano
alteradas.
18 de Agosto de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng.º António Gonçalves Bragança Fernandes.
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