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 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso n.º 17140/2008

Abertura de período de discussão pública
1 — Nos termos do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, faz -se público que se encontra aberto a partir do 8.º dia a contar 
da presente publicação e pelo prazo de 15 dias, o período de discussão 
pública para aprovação do pedido de licenciamento da operação de 
loteamento (emparcelamento) para o prédio sito na Rua da Junqueira, 
n.º 33, descrito na 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob 
o n.º 1068 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 446 da 
Freguesia de Alcântara, com o prédio sito na Rua da Junqueira, n.º 37, 
descrito na 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 1100, 
e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 447 da freguesia de 
Alcântara, e com o prédio sito na Rua Manuel Maria Viana e Travessa 
do Pinto, descrito na 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob 
o n.º 1099, e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1829 da 
freguesia de Alcântara, durante o qual os interessados poderão apresentar 
as suas reclamações, observações ou sugestões.

2  — Durante este período, os interessados poderão consultar o pro-
jecto de loteamento, bem como os pareceres emitidos, devendo dirigir -se 
à Divisão de Administração, Relações Públicas e Apreciação Liminar 
(Gabinete de Relações Públicas) da Direcção Municipal de Gestão 
Urbanística, Edifício CML, Campo Grande, 25 -3.ºF.

3 — Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, obser-
vações ou sugestões em ofício devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo utilizar para o efeito 
impresso próprio que pode ser obtido no local acima referido.

8 de Maio de 2008. — O Vereador, Manuel Salgado.
300370042 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 17141/2008

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio 
de um lugar de técnico de contabilidade e administração

Para os efeitos convenientes, torna -se público que nos termos do 
n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, foi 
determinada a extinção do processo de concurso externo de ingresso para 
Estagiário Técnico de Contabilidade e Administração, em virtude dos 
candidatos classificados com nota positiva terem desistido do mesmo, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5 de 8 de Janeiro de 2007.

19 de Maio de 2008. — Por subdelegação de competências do Ve-
reador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do Depar-
tamento, Cristina Silva.

300370059 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso n.º 17142/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presi-

dente da Câmara de 23 de Maio de 2008, no uso da competência que lhe 
é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de Janeiro, nomeou nos termos do artigo 34.º 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, na sequência de concurso interno de acesso 
geral, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 77 de 18 de Abril 
de 2008, e afixado na Secção de Recursos Humanos, os candidatos:

Maria do Carmo Pires Alves, Vítor Manuel Marques Rodrigues e 
José Manuel Pereira Marques, nomeados na categoria de assistente 
administrativo especialista — Grupo de Pessoal Administrativo.

Mais se torna público que os nomeados deverão aceitar a nomeação 
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

26 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, José Manuel Sal-
danha Rocha.

300370578 

 CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso (extracto) n.º 17143/2008

Nomeação definitiva
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º n.º 1 alínea a) do D. Lei 

n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à Administração Local por força 
e com as adaptações constantes do D. Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 
faz -se público que na sequência do competente processo de concurso 
interno de acesso geral para 3 lugares de Fiscal Municipal Especialista, 
do grupo de pessoal Técnico Profissional, por meu despacho datado 
23/05/2008, foram nomeados no lugar de Fiscal Municipal Especia-
lista, do grupo de pessoal Técnico Profissional, com a remuneração 
mensal correspondente ao escalão 1, índice 269 da respectiva categoria, 
constante da escala salarial da Função Pública, com efeitos a partir da 
publicação do presente aviso, os seguintes candidatos:

 - Álvaro António Pereira Letra, com a classificação final de 18,74 valores;
 - Alexandra Maria Gomes da Silva Barros, com a classificação final 

de 14,72 valores;
 - Carlos Manuel Magalhães Duarte, com a classificação final de 

12,60 valores.

Os candidatos devem aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar 
da publicação.

23 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Alberto Filomeno 
Esteves Cascalho.

300370115 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso n.º 17144/2008
Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto -Lei 

n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à Administração Local pelo 
Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz -se público que, por meu 
despacho datado do dia 26 de Maio de 2008, foi nomeado definitiva-
mente nos termos do n.º 8 do artigo 6.º Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 
de Dezembro, no exercício das competências que me foram delegadas 
por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado do dia 14 de 
Novembro de 2005, na categoria de Encarregado de Chefia, do Grupo 
de Pessoal Operário Qualificado e Altamente Qualificado, 1.º escalão, 
índice 285, o funcionário desta Câmara Municipal, senhor Francisco João 
Clérigo Balola, oportunamente aprovado no concurso interno de acesso 
limitado para preenchimento do lugar da categoria acima referida, do 
mapa privativo do pessoal destes Serviços, aberto por meu despacho, 
datado do dia 16 de Janeiro de 2008 e publicado no local de trabalho 
no dia 10 de Março de 2008.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 
7 de Dezembro, o interessado tem um prazo de 20 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para 
aceitação da nomeação. (Isento de Visto do Tribunal de Contas nos 
termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei 
n.º 98/97, de 26/8).

26 de Maio de 2008. — Por delegação de competência do Presidente 
da Câmara, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Rafael 
Rodrigues.

300371752 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 17145/2008

Reclassificação profissional
Para os devidos e legais efeitos, torna -se público, que pelo meu despa-

cho n.º 25/2008, de 14 de Maio, o Cantoneiro Manuel António Fernan-
des Gança foi reclassificado na categoria de Serralheiro Mecânico, da 
carreira de Operário Altamente qualificado, a que corresponde o índice 
189, do escalão 1, do sistema retributivo da função pública, ao abrigo 
do disposto da alínea e) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 218/2000, de 
9 de Setembro, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República. (A 
referida reclassificação não carece de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas.)

20 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, José Manuel San-
tinha Lopes.

300369266 




