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Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações 
ou sugestões, por escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou 
nos Serviços de correspondência, desta Câmara Municipal.

Maia e Paços do Concelho, 05 de Março de 2010. — O Presi-
dente da Câmara Municipal, Eng. António Gonçalves Bragança 
Fernandes.

303003077 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Declaração de rectificação n.º 544/2010

Regulamento do Plano de Pormenor dos Paus,
na Freguesia de Guifões

Guilherme Manuel Lopes Pinto torna público que, no aviso 
n.º 600/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de 
Janeiro de 2010, foram detectados erros não materiais no artigo 14.º, 

  

devidamente corrigido e novamente publicado abaixo, bem como o 
quadro II, anexo ao regulamento:

«Artigo 14.º
Infra-estruturas

1 — A infra-estruturação da área Plano foi levada a cabo pelo mu-
nicípio. Esta empreitada de fundo será cobrada aos compartes em sede 
da legalização ou edificação das construções, por lote, de acordo com o 
valor da divida constante em quadro III — Áreas para edificação e dívida, 
parte integrante dos elementos que acompanham o Plano — Trans-
formação fundiária, e será inscrita como ónus na Conservatória do 
Registo Predial para cada um dos lotes, conforme previsto no n.º 4 do 
artigo 64.º do Regulamento de Urbanização e Edificação do Municí-
pio de Matosinhos, devendo esta especificação constar da inscrição 
da autorização de loteamento na conservatória do registo predial, nos 
termos da alínea c) do artigo 29.º da Lei n.º 91/96, de 2 de Setembro, 
com redacção actualizada.»

10 de Março de 2010. — O Presidente da Câmara, Guilherme Manuel 
Lopes Pinto. 



13396  Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 18 de Março de 2010 

  



Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 18 de Março de 2010  13397



13398  Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 18 de Março de 2010 

  
 203018751 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Declaração de rectificação n.º 545/2010
Para os devidos efeitos, torna -se público que na declaração de recti-

ficação n.º 408/2010, publicada em 2 de Março do ano em curso, onde 
se lê «Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de Fevereiro 2010» 
deve ler -se «Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de Fevereiro de 
2010». Mais se torna público que o prazo para as candidaturas começa 
a contar na data da presente publicação.

5 de Março de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Rui Esteves Solheiro.

302992702 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 5706/2010
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2000, de 27 de Fevereiro, torno público que, na sequência de 
procedimento concursal comum aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 84, de 30 de Abril de 2009, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
os seguintes colaboradores:

Carlos Capela Braz, na carreira/categoria de assistente técnico, na 
área de actividade de assistente administrativo, com início a 1 de De-
zembro de 2009, com o vencimento ilíquido de € 683,13 e posicionado 
na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 5 da carreira de 
assistente técnico;

Mário de Jesus Gomes, na carreira/categoria de assistente operacional, 
na área de actividade de serralheiro civil, com início a 1 de Janeiro de 
2010, com o vencimento ilíquido de € 487,46 e posicionado entre a 

1.ª e a 2.ª posição remuneratória e entre o nível remuneratório 1 e 2 da 
carreira de assistente operacional;

Maria Clara dos Santos Ferreira, na carreira/categoria de assistente 
operacional, na área de actividade de auxiliar de serviços gerais, com 
início a 1 de Janeiro de 2010, com o vencimento ilíquido de € 450,00 
e posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 1 
da carreira de assistente operacional.

25 de Janeiro de 2010. — O Vereador, com competências delegadas, 
Dr. Manuel de Jesus Martins.

302991755 

 Aviso n.º 5707/2010

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo determinado, a termo 
resolutivo certo, para actividade de arquitectura.

Lista de ordenação final
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 do pro-
cedimento concursal por tempo determinado, para contratação de um 
técnico superior/arquitectura para exercer funções no município de Mira 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado, previsto no mapa de pessoal do município, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 26 de Agosto de 2009, e na 
BEP sob o n.º OE200908/1068, homologada por despacho do presidente 
da Câmara de Mira de 10 de Fevereiro de 2010:

Candidatos aprovados:
1.º Bruno Manuel Frada Matias — 16,00 valores.
2.º Teresa Isabel Pires Gonçalves — 14,75 valores.




