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sificado para a categoria de Técnico Superior Principal (Engenharia
Civil), escalão 3, índice 590.
As presentes nomeações produzem efeitos a partir do dia 1 de Dezembro de 2008.
(Isento do Visto do Tribunal de Contas)
12 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal.
300982071

alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
na sequência do concurso interno de acesso limitado e depois de homologada a acta de classificação, nomeei a única candidata Maria Helena
de Jesus Lopes para o lugar de Técnico Superior Principal do grupo de
pessoal Técnico Superior, escalão 1, índice 510.
Mais se torna público que a candidata deverá aceitar o lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.
11 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Domingos
Torrão.
300975746

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Aviso n.º 28339/2008
Concurso interno de acesso limitado para provimento de Técnico
Superior de Administração Autárquica e Regional de 1.ª classe
(Proc. n.º 12.03/P/DRH/DRHO/2008)
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Sr.ª Vereadora Adília Candeias, com competência delegada na área dos Recursos
Humanos, datado de 06 de Novembro de 2008, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso limitado para provimento de
Técnico Superior de Administração Autárquica e Regional de 1.ª Classe,
índice 460, escalão 1, aberto por aviso datado de 13 de Junho de 2008 e
afixado nos serviços em 21 de Julho de 2008, e que é a seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Aviso n.º 28341/2008
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário,
datado de hoje, e nos termos e no uso da competência que me confere o
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi nomeada, precedendo concurso, Maria Fernanda Heleno
Nicolau encarregada de brigada dos serviços de limpeza. (Não sujeito
a visto do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Sousa Correia Santos.
301002311

Ana Isabel dos Santos da Costa e Silva
A candidata deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos aos da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto
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)
7 de Novembro de 2008. — O Director de Departamento de Recursos
Humanos e Organização, Agostinho Gomes.
300975827

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
Edital n.º 1192/2008
Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/91
Adolfo Amílcar, Vereador do Licenciamento Urbanístico da Câmara
Municipal de Penafiel, faz saber que: Ângelo de Sousa Ferreira solicitou,
a este Município, em 01 de Fevereiro de 2008, a alteração ao lote n.º 3
do alvará de loteamento n.º 14/91, emitido em 12 de Março de 1991, a
favor de Adão Fernando Carneiro, respeitante a um terreno sito no lugar
da Vilar, da freguesia de Marecos, do concelho de Penafiel, descrito
na conservatória do Registo Predial, sob o n.º 43333, e que a mesma
se encontrará, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo22 do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01 de 04 de Junho, pelo prazo de 15 dias,
exposto no Átrio do Edifício de Departamento de Gestão Urbanística,
na Sede da Junta de Freguesia interessada na alteração do loteamento,
ou em locais por esta indicado, para efeitos de Inquérito público e para
apreciação, por parte de quem o deseja fazer. Qualquer observação deverá ser dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, em carta fechada,
entregue em mão nos Serviços Administrativos Municipais ou enviada
pelo correio sob registo. Para constar e devidos efeitos, se publica o
presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais
públicos do costume.
28 de Outubro de 2008. — O Vereador do Licenciamento Urbanístico,
por subdelegação do Presidente da Câmara, Adolfo Amílcar.
300926805

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
Aviso (extracto) n.º 28340/2008
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
11 de Novembro de 2008, no uso da competência que me confere a

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL
Aviso n.º 28342/2008
Pelo despacho n.º157 datado de 21 de Outubro de 2008, do Vereador
da Câmara Municipal de Ponta do Sol, ao abrigo de competências
delegadas pelo despacho n.º 10/2005, de 03-11-2005, publicado no
D.R. I2.ª série, n.º 227, de 25-11-2005, foi nomeada definitivamente a
funcionária, Graça da Conceição Figueira Barros, para a categoria de
técnica superior 1.ª classe, da carreira de técnica superior do grupo de
pessoal técnico superior do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Ponta do Sol.
Isento de Fiscalização Prévia da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas.
21 de Outubro de 2008. — O Vereador dos Recursos Humanos, José
Inácio dos Santos Silva.
300970991

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Aviso n.º 28343/2008
Torna-se público que por despacho datado de 15 de Outubro de
2008, foi concedida licença sem vencimento de longa duração, nos
termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao
operário — jardineiro desta Câmara Municipal Bruno Filipe Aragonez
Rita, com efeitos a partir de 20 de Outubro de 2008.
30 de Outubro de 2008. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
300945216
Aviso n.º 28344/2008
1 — Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, que por meu despacho de 6 de Novembro de 2008 e no uso da
competência que me é conferida pelo Despacho n.º 26/PRES/2005, de
24 de Outubro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno de acesso geral para o provimento de três lugares da categoria
de assistente administrativo especialista, da carreira de Assistente Administrativo do grupo de pessoal Administrativo, do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.
2 — Legislação aplicável ao presente concurso — ao presente concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decretos — Lei
nos. 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, e legislação complementar, 184/89, de 2 de Junho, 442/91, de

