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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 2349/2007
Por deliberação do conselho de administração de 5 de Setembro
de 2007 e após cumprimento do estabelecido no n.o 2 do artigo 73.o-A
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, na redacção conferida
pelo Decreto-Lei n.o 169/2006, de 17 de Agosto, foi concedida licença

sem vencimento por um ano, nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 73.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, à técnica
de 1.a classe de anatomia patológica, citológica e tanatológica Rute
Alexandra Araújo da Costa Dominguez, com efeitos reportados a
31 de Outubro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Novembro de 2007. — A Directora do Departamento de
Recursos Humanos, Maria de Lurdes Andrade.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, concedi licença sem vencimento por um ano a:

Aviso n.o 23 302/2007

Cristina Maria Ferreira Mega Padeiro, técnica profissional principal, com início em 6 de Agosto de 2007.
Ana Cristina Pereira da Silva, auxiliar de serviços gerais, com início
em 1 de Setembro de 2007.

Concurso externo de ingresso para provimento de vários lugares
Um lugar de técnico superior
de gestão de 2.a classe estagiário — Referência G
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.o 165, de 2 de Novembro de 2007, foi decidido celebrar contrato
administrativo de provimento em regime de estágio para o lugar de
técnico superior de gestão de 2.a classe estagiário, a que se refere
o concurso externo de ingresso para provimento de vários lugares — um lugar de técnico superior de gestão de 2.a classe estagiário — referência G, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 146,
de 31 de Julho de 2006, a candidata posicionada no 1.o lugar da
lista de classificação final, Susana Isabel Correia de Oliveira.
De acordo com o artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, a candidata tem 20 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República para iniciar
funções no referido lugar. (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 de Agosto.)
15 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel
Franco.
2611065681
Aviso n.o 23 303/2007
Concurso externo de ingresso para provimento de vários lugares
Um lugar de técnico superior de comunicação social
e ciências da comunicação de 2.a classe — Referência E — Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.o 169, de 7 de Novembro de 2007, foi nomeada, após dispensa
da frequência de estágio, Micaela da Encarnação dos Reis Ferreira
para ocupar um lugar vago de técnico superior de comunicação social
e ciências da comunicação de 2.a classe, a que se refere o concurso
externo de ingresso para provimento de vários lugares, referência E,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 146,
de 31 de Julho de 2006 (parte especial).
De acordo com o artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, a candidata tem 20 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República para tomar
posse do referido lugar. (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 de Agosto.)
15 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel
Franco.
2611065666

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Aviso n.o 23 304/2007
Torno público que, por meus despachos de 10 de Julho transacto
e de 31 de Agosto do corrente ano, respectivamente, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o
da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, e ao abrigo do artigo 76.o

Por meu despacho de 31 de Outubro de 2007, autorizei o regresso
de Cristina Maria Ferreira Mega Padeiro da licença sem vencimento
por um ano a partir de 2 de Novembro corrente.
Por despacho do vice-presidente de 21 de Setembro de 2007, foi
concedida licença sem vencimento por um ano a Maria Eduarda Sepúlveda Mendes, auxiliar de acção educativa, com início em 1 de Novembro corrente.
13 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim Gomes Pedro.
2611065664
Edital n.o 1020/2007
Álvaro Joaquim Gomes Pedro, presidente da Câmara Municipal
de Alenquer, torna público que a Câmara Municipal, em reunião
ordinária realizada em 3 de Setembro de 2007, deliberou, por unanimidade, aprovar as taxas relativas à emissão e revalidação do cartão
de residente, artigos 16.o e 20.o do Projecto de Regulamento Geral
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, a integrar na
tabela de taxas pela prestação de serviços e concessão de licenças
municipais em vigor. Em conformidade com o disposto no artigo 118.o
do Código do Procedimento Administrativo, submete-as à apreciação
pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis contados
a partir da data da publicação do presente edital na 2.a série do
Diário da República.

CAPÍTULO XVI
Estacionamento de veículos em parques e zonas
de estacionamento
Artigo

Designação

Taxa
(euros)

Emissão de cartão de residente . . . . . . . . . . . . .
Revalidação do cartão de residente . . . . . . . . . .

25
10

Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares do costume.
E eu, Maria Paula Coelho Soares, directora do Departamento de
Administração Financeira, o subscrevo.
23 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro.

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Edital n.o 1021/2007
Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, faz público, em cumprimento de deliberação tomada em

