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Aviso n.o 4740/2007

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Alcobaça de 19 de Dezembro de
2006, foi autorizada a transferência para o quadro de pessoal privativo
desta Câmara Municipal da assistente administrativa especialista
Maria Ester dos Santos Bento da Silva, pertencente ao quadro de
pessoal privativo dos Serviços Municipalizados de Alcobaça, ao abrigo
do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sua
actual redacção.

Torna-se ainda público que a referida funcionária deverá aceitar
a sua nomeação no prazo de 20 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação do presente aviso no Diário da República.

16 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.

1000311079

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso n.o 4741/2007

Para efeitos do disposto no n.o 5 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 9 de Setembro, faz-se público que, por
meu despacho de 1 de Janeiro de 2007, decidi proceder à reclas-
sificação de Lina Sofia Ferreira Ribeiro, passando esta funcionária
de cantoneiro de limpeza do quadro de pessoal desta autarquia a
desempenhar funções de assistente administrativo em comissão de
serviço extraordinária por um período de seis meses, conforme dis-
posto no n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 Novembro,
e na alínea b) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 218/2000,
de 9 de Setembro.

A presente reclassificação produz efeitos a partir do dia 12 de
Janeiro de 2007.

12 de Fevereiro de 2007. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Paulo Alves Machado.

1000311233

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.o 4742/2007

Em cumprimento do disposto no artigo 34.o, n.o 1, alínea a), 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 público
que, por despacho do signatário de 17 de Janeiro de 2007, foi nomeado
José Areias Evangelho para a categoria de operário principal (jar-
dineiro).

17 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Pedro Par-
reira Cardoso.

1000311266

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso n.o 4743/2007

Loteamento urbano — Emparcelamento

Ricardo Pereira Alves, presidente da Câmara Municipal de Arganil,
torna público, nos termos do n.o 2 do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações, que, em reunião
desta Câmara Municipal realizada no dia 2 de Janeiro de 2007, foi
concedido o alvará de loteamento para emparcelamento n.o 1/2007,
requerido por João Martinho Lopes Trindade, residente no lugar e
freguesia de Coja.

O emparcelamento incide sobre os prédios sitos no lugar e freguesia
de Coja, deste concelho, registados na Conservatória do Registo Pre-
dial de Arganil sob os n.os 00638/270789 e 00639/270789, da respectiva
freguesia, respeita o disposto no Plano Director Municipal e destina-se
à constituição de um só lote com a área de 311 m2, destinado a
habitação, garagem, composto por rés-do-chão, 1.o andar e 2.o andar,
com a área de implantação de 69,75 m2 e a área bruta de construção
de 209,25 m2.

Para conhecimento geral se publica o presente aviso, que vai ser
afixado nos Paços do Município, publicado no Diário da República
e num dos jornais da região.

7 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, Ricardo Pereira
Alves.

3000226579

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Despacho n.o 4591/2007

Circular informativa

Nos termos do que dispõe o artigo 69.o da Lei n.o 169/99, de 18
de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, distribuo as funções que me são cometidas no exer-
cício da minha competência própria e no da Câmara da seguinte
forma, consubstanciados nos respectivos pelouros:

Presidente:

Cultura, desporto, juventude, desenvolvimento económico, turismo,
educação e acção social, que abrange os seguintes serviços:

Departamentos, divisões e gabinetes:

Departamento Sócio-Cultural;
Divisão de Cultura e Desporto;
Divisão de Bibliotecas e Museus;
Divisão Sócio-Educativa;
Divisão de Associativismo e Juventude;
Gabinete de Informação e Relações Públicas;
Gabinete de Assuntos Sociais;
Gabinete de Apoio ao Associativismo;
Gabinete Técnico de Habitação;
Gabinete da Cidade;
Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal;
Gabinete de Apoio à Presidência;

Representação municipal geral e nas seguintes entidades:

Assembleia Distrital;
Associação de Municípios;
Região de Turismo;
Conservatório Regional do Baixo Alentejo;
Protecção civil e conselho de segurança;
Alentejo XXI;
CEBAL;

Serviços:

Cultura — projectos, animação, galerias, Pax Julia, biblioteca, pólos,
bibliotecas escolares, Arquivo Histórico, património cultural, museus
e Casa das Artes;

Desporto — plano de desenvolvimento desportivo, instalações des-
portivas e animação;

Educação — acção social escolar, dinamização sócio-educativa, pré-
-escolar, escolas do 1.o ciclo, projectos, Centro de Recursos, Ludoteca
(Casa do Lago) e animação;

Associativismo e juventude — Conselho Consultivo da Juventude,
ateliers, dirigentes associativos, workshops, programação regular, sala
de informática e projectos especiais;

Informação e relações públicas — informação municipal, Arquivo
de Beja, órgãos de comunicação social, sector gráfico, protocolo, rela-
ções institucionais e relações internacionais;

Desenvolvimento económico — parcerias e projectos, moderniza-
ção e qualidade, Alentejo XXI e CIAC;

Turismo — Posto de Turismo, Parque de Campismo, Castelo e
animação;

Assuntos sociais — apoio técnico, habitação, protecção de menores,
rendimento mínimo, saúde, terceira idade, deficientes, parcerias e
projectos;

Vereador Miguel Ramalho:

Urbanismo, urbanização, ambiente e apoio logístico, que abrange
os seguintes serviços:

Departamentos, divisões e gabinetes:

Departamento Técnico;
Departamento do Ambiente;
Divisão de Administração Urbanística;
Divisão dos Serviços Urbanos;
Divisão de Zonas Verdes;
Divisão de Obras Municipais (Parque de Materiais);
Gabinete do Centro Histórico;
Gabinete de Estudos e Projectos;
Gabinete de Trânsito;
Gabinete de Apoio às Freguesias;
Gabinete de Planeamento Urbanístico;

Representação municipal nas seguintes entidades:

AMALGA;
Comissão Distrital Rodoviária;




