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Diário da República, 2.a série — N.o 174 — 10 de Setembro de 2007
Despacho n.o 20 821/2007
Por meu despacho de 21 de Novembro de 2006, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 236, de 11 de Dezembro de 2006 (despacho
n.o 25 261/2006), deleguei os poderes para a presidência do júri do
concurso de provas públicas para recrutamento de um professor-adjunto para a área científica de Gestão Logística, da Escola Superior
de Ciências Empresariais, no presidente do conselho directivo,
Prof. João Pina da Silva.

Acontece que, tendo tomado posse, em 23 de Julho de 2007, uma
nova direcção eleita, extinguiu-se essa delegação de poderes
[artigo 40.o, b) do CPA].
Nestes termos, delego os poderes para presidir ao referido júri
no presidente do conselho directivo da Escola Superior de Ciências
Empresariais, Prof. Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos,
ao abrigo do n.o 4 do artigo 16.o dos Estatutos do Instituto Politécnico
de Setúbal.
9 de Agosto de 2007. — O Presidente, Armando Pires.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Aviso n.o 16 919/2007
Discussão pública da alteração ao alvará licenciamento
de loteamento n.o 02/91
Processo de loteamento urbano n.o 07/07
(nos termos das disposições conjugadas do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99
e do artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99)
Pelo presente se faz saber que na Câmara Municipal de Almeirim
corre termos o pedido de alteração ao alvará de licenciamento de
loteamento n.o 02/91, através do processo de loteamento urbano com
o n.o 07/07, em que é requerente Emília Nazário Duarte Isabelinha,
tendo em vista o licenciamento administrativo da alteração ao lote 3,
com a subdivisão deste em dois lotes, destinados a moradias unifamiliares, lotes 3 e 3-A, da operação de loteamento que incidiu sobre
o prédio sito na Rua de Nuno Álvares Pereira, em Almeirim, freguesia
de Almeirim, descrito na Conservatória do Registo Predial de Almeirim sob o n.o 02640 da freguesia de Almeirim e inscrito na matriz
sob o artigo 1815 da mesma freguesia, actualmente sobre o prédio
sito na Rua de Nuno Álvares Pereira, lote 3, em Almeirim, freguesia
de Almeirim, descrito na Conservatória do Registo Predial de Almeirim sob o n.o 02991 da freguesia de Almeirim.
A alteração à operação de loteamento abrange um lote, estando
prevista a subdivisão desse lote, com a criação de dois lotes destinados
a moradias unifamiliares.
A referida operação mereceu parecer dos serviços da Câmara no
sentido de conformidade com o Plano Director Municipal e o Plano
de Urbanização de Almeirim.
Assim, e nos termos dos preceitos legais citados supra, se faz saber
que a aprovação da operação de loteamento referida é precedida
de um período de 15 dias de discussão pública contados a partir
do 8.o dia posterior à publicação do presente aviso, durante o qual
todos os interessados poderão apresentar as suas reclamações, informações e sugestões, que a Câmara deverá ponderar, e que o processo
poderá ser consultado na Câmara Municipal de Almeirim todos os
dias entre as 9 e as 16 horas.

Municipal de 12 de Junho de 2007, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 131, de 10 de Julho de 2007.
O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião.
2611045047

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS
Rectificação n.o 1492/2007
Para os devidos efeitos se rectifica que no aviso n.o 15 743/2007,
publicado do Diário da República, 2.a série, n.o 165, de 28 de Agosto
de 2007, referente a concursos externos de ingresso com vista ao
provimento de lugares no quadro de pessoal, na parte final, onde
se lê «10 de Agosto de 2007» deve ler-se «6 de Dezembro de 2006».
29 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Correia.
2611045044

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA
Aviso n.o 16 921/2007
Torna-se público que, por meu despacho de nomeação de 29 de
Agosto de 2007, foram nomeados definitivamente para a categoria
de assistente administrativo principal, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, os candidatos Carla Rodrigues Figueiredo Marques, Rute Cristina Costa Borda de Água Ferreira e António José
Gonçalves Caldeira, aprovados no concurso interno de acesso limitado,
aberto pelo aviso n.o 86/2007, afixado nesta autarquia em 12 de Junho
de 2007.
Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento
do visto do Tribunal de Contas.)

29 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes.
2611044558

30 de Agosto de 2007. — O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas.
2611044987

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso (extracto) n.o 16 920/2007

Aviso (extracto) n.o 16 922/2007

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de operário altamente
qualificado principal — mecânico — Nomeação

Torna-se público o meu despacho, o qual determina a nomeação,
na sequência de concurso interno de acesso geral e nos termos do
n.o 8 do artigo 6.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, para a categoria de fiscal municipal principal dos seguintes
candidatos:

Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, por meu despacho de 28 de Agosto de 2007, foi nomeado para o lugar de operário
altamente qualificado principal — mecânico, conforme o disposto no
n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e
nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7
de Dezembro, aplicável às autarquias por força do Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, o candidato Nuno Alexandre Carlos,
aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara

Francisco José S. Espada, escalão 2, índice 249.
João Fernando Nascimento França, escalão 5, índice 295.
José Fernando Ferreira Rodrigues, escalão 5, índice 295.
Alberto José, escalão 5, índice 295.
Artur Sérgio Costa Gomes, escalão 5, índice 295.

