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Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao presidente da Câmara Municipal Matosinhos, dentro do prazo de 15 dias
após publicação do presente aviso no Diário da República, 2.a série.
16 de Abril de 2007. — O Presidente da Câmara, Guilherme Manuel
Lopes Pinto.
2611045058

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO
Despacho n.o 20 823/2007
Nomeação

por meu despacho de 27 de Agosto de 2007 nomeado definitivamente,
com dispensa de frequência de estágio, pelo período ainda em falta
de um técnico superior de 2.a classe engenheiro electrotécnico, escalão 1, índice 400, Hélder José Valdez Ferreira, devendo o nomeado
apresentar-se a tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não sujeito
a visto prévio do Tribunal de Contas, com base no 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.)
29 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Moraes Machado.
2611044963

Considerando que:
A Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, no artigo 20.o, prevê que o
recrutamento para os titulares dos cargos de direcção intermédia é
efectuado de entre funcionários dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente, a titularidade de uma licenciatura e quatro anos de experiência profissional em carreiras para
cujo ingresso seja legalmente exigível uma licenciatura;
Terminado o prazo para aceitação de candidaturas ao concurso
com vista ao provimento do cargo de chefe de divisão Administrativa
e Financeira, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 82, de
27 de Abril de 2007, no jornal Público, de 3 de Maio de 2007, e
na bolsa de emprego público, código OE200705/0001, concorreu ao
concurso apenas um candidato: Fátima Alexandra Faria da Costa,
que apreciada a candidatura, pelo júri nomeado para o efeito, foi
deliberado que a candidata, Fátima Alexandra Faria da Costa, reúne
os requisitos definidos no artigo 20.o da já referida Lei n.o 2/2004,
de 19 de Janeiro, e detém o perfil pretendido e adequado para prosseguir as atribuições e objectivos da respectiva unidade orgânica, como
se evidencia na nota curricular anexa ao presente despacho:
Determino, 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 (alterada
e republicada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro), e pelo
artigo 21.o, n.o 3, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado
com o artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação da funcionária Fátima Alexandra Faria da Costa (técnica superior
de 2.a classe — licenciada em Economia), para o cargo de chefe de
divisão Administrativa e Financeira, em regime de comissão de serviço,
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
Nos termos do n.o 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir da data do presente despacho.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Dario
Humberto Lourenço Barata.
Nota curricular
Nome — Fátima Alexandra Faria da Costa.
Habilitações académicas — licenciatura em Economia.
Naturalidade: Moreira, Maia.
Actividade e experiência profissional — no município de Melgaço:
Na modalidade de contrato a termo — técnica superior, desde 21 de
Outubro de 2002 a 14 de Junho de 2004, a desempenhar as funções
de chefe de divisão, na Divisão Administrativa e Financeira;
Na modalidade de contrato administrativo de provimento — estagiária, desde 15 de Junho até 31 de Agosto de 2004, a desempenhar
as funções de chefe de divisão;
Considerando, apenas, o tempo de quadro — técnica superior de
2.a classe — economista, desde 1 de Setembro de 2004, exercendo
as funções de chefe de divisão Administrativa e Financeira.
O seu percurso profissional está associado ao exercício de funções
na área administrativa e financeira há mais de quatro anos, tendo
participado em inúmeras acções de formação, colóquios e seminários.
2611045032

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO
Aviso n.o 16 934/2007
Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.a classe licenciado em engenharia electrotécnica Nomeação
após dispensa de frequência de estágio pelo período em falta.
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, de acordo com a acta relatório do júri do concurso em
epígrafe, baseado no Acórdão n.o 87/96 do Tribunal de Contas, foi

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
Aviso n.o 16 935/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi renovado, por
mais três anos, o contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do
o
n. 2 do artigo 139.o do Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.o 99/2003, de 27 de Agosto, celebrado com José Fernando Alves
Valério, na categoria de auxiliar de serviços gerais, índice 128, a que
corresponde a remuneração de E 418,24, com efeitos a partir de
12 de Abril de 2007.
8 de Março de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta.
2611045021

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
Aviso (extracto) n.o 16 936/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 28 de Agosto do corrente ano e ao abrigo 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 na sequência do concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 107,
de 4 de Junho de 2007, foi nomeado para o lugar de auxiliar administrativo do grupo de pessoal auxiliar o candidato Tiago Miguel Proença Penedo, classificado em 1.o lugar no respectivo concurso. O candidato deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a contar
do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
28 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Bicho Torrão.
2611045009

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA
Aviso (extracto) n.o 16 937/2007
Contrato de prestações de serviços
Para os devidos efeitos, torna-se público que, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, foi celebrado contrato de prestação
de serviços com Bruno Luís Vasques Osório Vaz para exercer funções
na área administrativa da CPCJ de Peso da Régua, com início em
9 de Julho de 2007.
10 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Nuno Manuel
Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
2611044967

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL
Aviso n.o 16 938/2007
Contrato de trabalho a termo resolutivo
Nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, faz-se público que, por despacho
de 27 de Agosto de 2007, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo, nos termos da alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, com as alterações introduzidas pela
Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, pelo prazo de um ano, susceptível
de renovação para a categoria de técnico superior de 2.a classe na
área de humanidades, com a Dr.a Sandra Marisa Martins Amaral,
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tendo início em 27 de Agosto de 2007 e termo em 26 de Agosto
de 2008. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas.
2611045060
Aviso n.o 16 939/2007
Nomeação
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presidente do município de 30 de Agosto de 2007, se procedeu à nomeação
do 1.o classificado para um lugar de técnico profissional especialista —
construção civil, Álvaro José Quirino Pereira, na sequência do concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de
técnico profissional especialista — construção civil, aberto por aviso
de 28 de Maio de 2007.
O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas.
2611044853

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Aviso n.o 16 940/2007
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.o 1 do
artigo 34.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,
faz-se público que, por meu despacho de 25 de Julho de 2007, foi
renovado por mais dois anos, de 8 de Agosto de 2007 a 8 de Agosto
de 2009, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com o técnica
superior de 2.a classe estagiária, design da comunicação e técnicas
gráficas, Joana de Matos Rosa Banhudo.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044941
Aviso n.o 16 941/2007
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.o 1 do
artigo 34.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,
faz-se público que Gonçalo Miguel Carrilho Martins Crucho, contratado a termo resolutivo certo como técnico de 2.a classe — design
da comunicação e técnicas gráficas, pediu a rescisão do referido contrato com efeitos a partir 2 de Setembro de 2007.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044765
Aviso n.o 16 942/2007
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.o 1 do
artigo 34.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,
faz-se público que, por meu despacho de 20 de Agosto de 2007, foi
renovado por mais dois anos, de 19 de Setembro de 2007 a 19 de
Setembro de 2009, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
nos termos do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com
o técnico superior de 2.a classe estagiário, desporto, Filipe João Lopes
Mouzinho Serrote.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044769
Aviso n.o 16 943/2007
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.o 1 do
artigo 34.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,
faz-se público que Pedro Nuno de Lourinho Sotero, contratado a
termo resolutivo certo como técnico superior de 2.a classe estagiário
(área de engenharia florestal), pediu a rescisão do referido contrato
com efeitos a partir 2 de Setembro de 2007.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044791

Aviso n.o 16 944/2007
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.o 1 do
artigo 34.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,
faz-se público que, por meu despacho, foram renovados por mais
dois anos, de 21 de Agosto de 2007 a 21 de Agosto de 2009, os
contratos de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do
artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com os auxiliares
de serviços gerais José Eduardo Silva Lopes, Márcio Manuel Carrilho
Paiva, Roberto Carlos Conceição Gaspar, Vítor Sérgio Teles Alves,
Rosa Maria da Silva Rolo Alexandre, João António Chambel Paiva,
Vítor Miguel Pinheiro Rato, Paulo Sérgio Pires Martins, Henriqueta
Filomena Lança de Oliveira, Bruno Alexandre Machado Canário,
Manuel Vidal Ramos Duarte, Luís Manuel Fernandes da Cruz e Vítor
Sérgio Teles Alves.
28 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044801
Aviso n.o 16 945/2007
Torna-se público que, por despacho de 28 de Agosto de 2007 e
no uso da competência que me foi conferida pelo despacho
n.o 26/PRES/2005, de 24 de Outubro, nomeio, nos termos do n.o 8
do artigo 6.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,
para o lugar de técnico superior de 1.a classe da carreira e grupo
de pessoal técnico superior Armanda Maria Lopes da Cruz.
Mais se torna público que a aceitação ocorrerá no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
29 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando Ceia Biscainho.
2611044807

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA
Aviso n.o 16 946/2007
Domingos Manuel Alves Carvas, vice-presidente da Câmara, em
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 24 de Agosto
de 2007, torna público que, nos termos do artigo 22.o e do n.o 2
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, se
encontra em discussão pública, com início 8 dias após a publicação
deste aviso no Diário da República, 2.a série, e pelo período de 15 dias,
o pedido de licenciamento de alteração do lote 8 do loteamento a
que respeita o alvará n.o 2/80, em que é requerente José dos Santos
Carvalho.
O prédio no qual incide a operação está descrito na Conservatória
do Registo Predial de Sabrosa com o n.o 539, da freguesia de São
Martinho de Anta.
Os interessados podem consultar o projecto de alteração e respectiva informação técnica na Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços
Urbanos da Câmara Municipal de Sabrosa, durante o horário de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas
e 30 minutos, durante o período indicado.
No caso de oposição, podem os interessados apresentar por escrito
a sua exposição devidamente fundamentada, indicando a qualidade
em que o fazem, através de requerimento dirigido ao presidente da
Câmara.
29 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Alves Carvas.
2611044796

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
Edital n.o 742/2007
Inquérito administrativo
Manuel Rito Alves, presidente da Câmara Municipal do Sabugal,
torna público, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 223.o e
seguintes do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, que se procede,
pela secretaria desta Câmara Municipal de Sabugal, a inquérito administrativo relativo à empreitada de abastecimento de água e saneamento a Penalobo, de que foi empreiteiro o consórcio entre MAQUISUSI — Sociedade de Construções e Transportes, L.da, e Cipriano
Pereira de Carvalho & Filhos, L.da, com sede na Urbanização Maquisusi, 6400-454 Pinhel, pelo que, durante os 15 dias que decorrem
desde a data da afixação destes éditos e mais oito, poderão os inte-

