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 CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 2249/2008
Concurso externo geral de ingresso para provimento de dois lugares 

de técnico 2.ª classe (estagiário) da carreira de técnico sem adjectivação 
na área de engenharia topográfica

Contrato administrativo de provimento
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Silves, datado de nove de Janeiro 
de 2008, foram admitidos por contrato administrativo de provimento 
(procedido de concurso externo publicitado na 2.ª série Diário da Re-
pública n.º 149, de 03 de Agosto de 2007 nos termos do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 265/88 de 28 de Julho, os estagiários do grupo de pessoal 
Técnico da carreira de Técnico sem adjectivação na área de Engenharia 
Topográfica.

Catarina Gonçalves Neto Martins
Gonçalo Nuno Torres Pereira da Silva
O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano e regular-

-se -á pelos princípios fixados no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 265/88, de 28 de Julho.

Findo este período e se obtiver classificação não inferior a Bom (14 
valores), ingressarão a título definitivo, na categoria de Técnico de 2ª 
Classe da carreira de Técnico sem adjectivação na área de Engenharia 
Topográfica.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o 
n.º 1, do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto alterada pela Lei 
n.º 48/2006 de 29 de Agosto.

9 de Janeiro de 2008. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fer-
nandes da Silva Soares.

2611081573 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Edital n.º 100/2008
Armando Jorge Mendonça Varela, Presidente da Câmara Municipal 

de Sousel:
Torna público que, o projecto de Regulamento de Atribuição de Fogos 

de Habitação Social foi aprovado pela Câmara Municipal, na sua reunião 
de 24 de Maio de 2007 e pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 
29 de Junho de 2007, para apreciação pública, nos termos do artigo 118º. 
do Código do Procedimento Administrativo.

Para esse efeito, foi publicado na 2.ª série do Diário da República, de 
06 de Setembro de 2007, tendo os interessados, nos termos do nº. 2 da 
mesma disposição legal, 30 dias para apresentarem por escrito, sugestões 
ou observações tidas por convenientes.

Decorrido o prazo de apreciação pública e não se verificando a exis-
tência de qualquer apreciação escrita, foi o mesmo presente à reunião 
da Câmara Municipal, realizada em 09 de Novembro de 2007, bem 
como à sessão da Assembleia Municipal de 26 de Novembro de 2007 
para aprovação final.

Assim, o citado Regulamento passa a ter carácter definitivo a partir 
da publicação do presente aviso.

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos locais de estilo.

9 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Jorge 
Mendonça Varela.

2611081777 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso n.º 2250/2008
Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara Municipal, foi prorrogado por mais 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
o prazo de candidaturas para os concurso abaixo mencionados, consi-
derando para e efeito as candidaturas já apresentadas.

Concurso externo geral de ingresso para provimento de dois lugares de 
chefe de serviços de limpeza, aviso n.º 23917/2007, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 235, de 6 de Dezembro de 2007;

Concurso externo geral de ingresso para provimento de um lugar de 
auxiliar técnico de turismo, aviso n.º 24135/2007, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 236, de 7 de Dezembro de 2007;

Concurso externo geral de ingresso para provimento de três lugares 
de auxiliar técnico de museografia, aviso n.º 24134/2007, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 7 de Dezembro de 2007;

Concurso externo geral de ingresso para provimento de um lugar 
de técnico superior de 2.ª classe de arqueologia, aviso n.º 24133/2007, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 7 de Dezembro 
de 2007.

19 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Afonso.

2611081880 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 2251/2008

Torna -se público que, por despacho do signatário de 07 de Janeiro 
de 2008, foi nomeado para provimento de um lugar de Coveiro, o can-
didato classificado em 1.º lugar no concurso efectuado, Carlos Filipe 
Rodrigues Andrade.

15 de Janeiro de 2008. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

2611081442 

 CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA
Aviso n.º 2252/2008

Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 

14 de Janeiro de 2008, e no uso da competência que me confere o 
disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, foi prorrogada a nomeação, para exercer o cargo 
de Tesoureiro, em regime de substituição, pelo prazo de seis meses, 
com efeitos a partir de 14 de Janeiro de 2008, nos termos do artigo 18º 
do Decreto-Lei nº 247/87, de 17 de Junho, do chefe de secção, Mário 
Filipe Fernandes Silva.

14 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Bernardino Ma-
nuel Vasconcelos.

2611081762 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VELAS
Aviso n.º 2253/2008

Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

20 de Dezembro de 2007, no uso da competência que me é atribuída pela 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de Janeiro, nomeadamente a alínea a) do n.º 1 da rt.º 73.º e os n.os 3 
e 4 do artigo 74.º, nomeei para exercer o cargo de Secretária do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Ana Isabel Vieira Bettencourt, com efeitos 
a partir de 1 de Janeiro de 2008.

15 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José 
Bettencourt da Silveira.

2611081437 

 Aviso n.º 2254/2008

Exoneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 20 

de Dezembro de 2007, no uso da competência que me é atribuída pela 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro, nomeadamente o n.º 3 do artigo 74.º, exonero Maria 
do Natal Silveira da Cunha, do cargo de Secretária do meu Gabinete de 
Apoio Pessoal, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008.

15 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José 
Bettencourt da Silveira.

2611081432 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

Aviso n.º 2255/2008
Torna -se público que, por despacho de 8 de Janeiro de 2007, no uso 

das competências que me foram delegadas e conferidas e nos termos do 




