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te a auxiliar técnica, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006,
pelo período de um ano, renovável por igual período até ao máximo de três anos.
25 de Agosto de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000215506

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
Aviso
Renovação de comissões de serviço
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
31 de Outubro de 2006 e nos termos artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foram renovadas, por mais três anos, as comissões de serviço de Clotilde
Maria Vidal Ferreira Talaia, no cargo de chefe de Divisão de Obras
Particulares, de Eduardo Jorge Correia da Costa Ferreira, no cargo de
chefe de Divisão de Arquitectura e Projectos, e de Rui Amadeu Ferreira Gomes de Castro, no cargo de chefe de Divisão de Obras Municipais desta Câmara Municipal, cujos termos ocorriam no dia 31 de
Janeiro de 2007. (As presentes renovações não estão sujeitas a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
Aviso
Loteamento urbano Quinta do Pinhal,
freguesia de Santiago, Alcácer do Sal
Torna-se público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 22 de Setembro, que se encontra aberto um período de discussão pública, com a duração de 15 dias, contados a partir do 8.º dia seguinte à publicação do presente aviso, tendo
por objecto o projecto de loteamento que a Almeida e Gil, Promoção
Imobiliária, L.da, com sede na Avenida da Boavista, 3477/3521, 5.º,
no Porto, pretende promover na Quinta do Pinhal, freguesia de Santiago, Alcácer do Sal.
O projecto de loteamento desenvolve-se a partir da ligação à Alameda de José Saramago, propondo a constituição de 131 lotes, sendo
que 130 destinam-se a habitação e 1 a comércio.
O processo encontra-se disponível, para consulta, na secretaria da
Divisão de Urbanismo, Equipamento e Habitação da Câmara Municipal, podendo todos os interessados apresentar, por escrito, as suas
reclamações, observações ou sugestões, dirigindo-as ao presidente da
Câmara.
3 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Manuel Igrejas da Cunha Paredes.
1000308279

Aviso

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 8 de
Novembro de 2006, do vereador da Divisão Administrativa e Financeira, se procedeu à nomeação de Mário Inocêncio Santana Nunes,
para o lugar de encarregado dos Serviços de Higiene e Limpeza, 1.º escalão, índice 244, 1.º classificado no concurso interno de ingresso para
um lugar de encarregado dos Serviços de Higiene e Limpeza, devendo
o mesmo tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Nomeação, por transferência, de um técnico
de contabilidade e administração

14 de Novembro de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e Financeira, João José Mendes Ferreira Massano.
1000308280

2 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Agostinho Pinto Pereira.
1000308297

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
24 de Novembro de 2006 e de acordo com o artigo 25.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, foi nomeado, por
transferência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Albergaria-a-Velha, para a categoria de técnico de contabilidade e administração de 1.ª classe do quadro de pessoal privativo
desta Câmara Municipal, o funcionário Joaquim Miguel Coimbra
de Castro.
A presente nomeação não está sujeita a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Agostinho Pinto Pereira.
1000308284

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da categoria de operário qualificado — serralheiro
civil.
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 7 de
Novembro de 2006 do vice-presidente da Câmara Municipal, foi
nomeado provisoriamente, para lugar da categoria de operário qualificado — serralheiro civil, do quadro de pessoal do município de Albufeira, o candidato Alcino Agostinho do Nascimento Pestana, aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 207, de 27 de Outubro de 2005, o qual
deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
10 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Desidério
Jorge Silva.
1000308275

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Aviso
Nomeação de um cozinheiro
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 149, de 20 de Novembro de 2006, foi nomeada, para um lugar de
cozinheiro, a que se refere o concurso externo de ingresso para provimento de vários lugares — um lugar de cozinheiro — referência AE,
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, Maria Alexandrina Dias Guerra dos Santos.
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.)
20 de Novembro de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Paulo Alves Machado.
1000308290

Aviso
Nomeação de um tractorista
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 151, de 20 de Novembro de 2006, foi nomeado, para um lugar de
tractorista, a que se refere o concurso externo de ingresso para provimento de vários lugares — um lugar de tractorista — referência AH,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 31 de Julho
de 2006, o candidato posicionado no 1.º lugar da lista de classificação
final, Vítor Manuel Correia Lopes.

