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AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 13 de Julho de 2006, concedi à auxiliar de acção educativa
Marília Duarte Batista a prorrogação da licença sem vencimento pelo
período de um ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 30 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.
A referida prorrogação da licença teve o seu início em 17 de Julho
do corrente.
18 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo.
1000304333

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Aviso
Nomeação de chefe de divisão em regime
de acumulação de cargo
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 46/2006, de 24 de Março de 2006, foi nomeada para chefe da Divisão Administrativa, em regime de acumulação de cargo, com efeitos a partir do dia 24 de Março de 2006, a chefe da Divisão Jurídica
e de Fiscalização, Dr.ª Cláudia Margarida Vasco da Silva Pereira Carneiro.
Esta nomeação fundamenta-se na aposentação da titular do cargo
de chefe da Divisão Administrativa, Margarida Júlia Belo Quaresma
Trindade, que originou a vacatura do lugar.
Estando a Câmara Municipal de Alcochete em fase de reestruturação de serviços, não seria coerente a abertura de um processo de recrutamento que originasse o provimento do lugar.
18 de Julho de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Paulo Alves Machado.
1000304315

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 68/2006-RH
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 11 de Julho de 2006, proferido nos termos da alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em sequência do concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares de auxiliar de acção educativa, aberto através do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 17, de 24 de Janeiro de
2006, foram nomeadas as três primeiras concorrentes classificadas:
Elisabete Maria Lourenço Mateus Ramos.
Margarida Rebola Almeida Santana.
Maria Odete de Oliveira da Silva Roque Antunes.
Mais se torna público que as nomeadas deverão tomar posse dos
referidos cargos, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
1000304313

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA
Aviso n.º 107/2006
Torna-se público que, por meu despacho de 28 de Julho de 2006,
Tiago Duarte Félix foi nomeado, definitivamente, para o lugar de
especialista de informática, grau 1, nível 2, após ter sido parcialmente dispensado da frequência de estágio de ingresso, por estarem reuni-

dos os requisitos que o permitem, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas, constantes do Acórdão n.º 100/98, de 5 de Maio, 1.º S/
SS, na sequência do concurso aberto pelo aviso n.º 151/2005, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169, de 2 de Setembro de
2006.
O candidato dispõe de 20 dias, contados da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, para tomar posse do lugar.
(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)
1 de Agosto de 2006. — O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas.
1000304321

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE
Aviso n.º 510/2006
Reclassificação profissional
Nos termos do prescrito no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-se público que o vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, procedeu à seguinte reclassificação profissional, por despacho datado de 20 de Julho de 2006:
João Carlos Castanheira Dias Frieza — motorista de pesados, reclassificado para a categoria/carreira de condutor de máquinas pesadas
e veículos especiais, da carreira de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais, ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
A referida nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas.
Mais se torna público que o nomeado deverá aceitar o lugar na
nova categoria no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.
20 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
António Pinto Coutinho.
1000304316

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
Aviso
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, por meu despacho de 4 de
Julho de 2006, proferido no uso de competência delegada pela Câmara Municipal, vai proceder à discussão pública relativa à alteração ao
loteamento n.º 380/97, em que é interessado Gaifém Ramos, L.da,
durante o período de 15 dias, com início no primeiro dia útil posterior à sua publicação.
O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, na Divisão de Obras Particulares, Planeamento e Gestão Urbanística, sito
no Largo de Calouste Gulbenkian, em Caminha.
12 de Julho de 2006. — Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)
1000304336

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 26 de
Junho de 2006, proferido no âmbito de competência delegada pela
Câmara Municipal, vai proceder à discussão pública relativa ao loteamento n.º 9/06, em que é interessado A. D. J. — Investimentos Imobiliários, L.da, durante o período de 15 dias, com início no primeiro
dia útil posterior à sua publicação.
O processo de loteamento referido encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, na Divisão de Obras Particulares, Planeamento e Gestão Urbanística, sito
no Largo de Calouste de Gulbenkian, em Caminha.
28 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa.
1000304338

