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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso n.º 224/DGP/2006

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar para desenhador principal

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 21 de Novembro de 2006, foi promovido como desenhador principal, António Manuel Cordeiro Augusto, na sequência do concurso
em epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 82, de 27 de Abril de 2006.
21 de Novembro de 2006. — Por subdelegação de competências
do Vereador do Departamento de Recursos Humanos (despacho n.º 165/
VAP, de 7 de Novembro de 2005, a Directora do Departamento,
Cristina Silva.
3000222278

Aviso n.º 227/DGP/2006

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 27 de Novembro de 2006, e no uso da competência conferida pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, se procedeu à reclassificação profissional dos funcionários António Joaquim Marcos Carrasco e César do Nascimento Rodrigues, cantoneiros, escalão 1, índice 137, para a categoria de condutores de máquinas pesadas e veículos especiais, escalão 1,
índice 155, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.
Os reclassificados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso.
[O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

Nomeação em comissão de serviço de secretária do Gabinete de Apoio do Vereador João Pedro de Campos
Domingues.

29 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Guilherme Sá de Moraes Machado.
3000222361

Nos termos e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 73.º e dos
n.os 2, 3 e 4 do artigo 74.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção constante da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi
nomeada em comissão de serviço, por despacho do presidente de 12 de
Novembro de 2005, Elsa Maria de Oliveira Dias, como secretária do
Gabinete de Apoio do Vereador João Pedro de Campos Domingues,
com efeitos a partir de 28 de Outubro de 2005.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

23 de Novembro de 2006. — Por subdelegação de competências
do Vereador do Departamento de Recursos Humanos (despacho n.º 165/
VAP, de 7 de Novembro de 2005, a Directora do Departamento, Cristina Silva.
3000222277

Aviso n.º 229/DGP/2006
Reclassificação profissional
de Ana Maria Mendes Serra Primavera
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 23 de Novembro de 2006, a funcionária Ana Maria Mendes Serra
Primavera, com a categoria de assistente administrativo, é reclassificada ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicado às autarquias locais por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de técnico superior de sociologia de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.
28 de Novembro de 2006. — Por subdelegação de competências
do Vereador do Departamento de Recursos Humanos (despacho n.º 165/
VAP, de 7 de Novembro de 2005, a Directora do Departamento, Cristina Silva.
3000222274

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico profissional especialista
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Novembro de 2006, nomeei, definitivamente, para um lugar de
técnico profissional especialista, o candidato abaixo mencionado, na
sequência do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 5 de
Setembro de 2006 e publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 192, de 4 de Outubro de 2006:
António Manuel Moreno Simões.
A presente nomeação produz efeitos a partir desta data.
(Nomeação não sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal.
3000222303

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO
Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 198/94, para os lotes
23, 24 e 25, sitos no Cruzamento de Pegões — Pegões —
Montijo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Discussão pública

Aviso n.º 185/2006

Maria Amélia Antunes, presidente da Câmara Municipal do Montijo torna público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se irá
proceder ao período de discussão pública do pedido de alteração do
alvará de loteamento n.º 198/94, requerido pela Sociedade de Construções Costa, Sabino e Costa, L.da (processo I-11/06).
A alteração incide sobre os parâmetros dos lotes 23, 24 e 25, com
a criação de cave destinada a arrecadação, nos referidos lotes, não
implicando alteração da cércea proposta.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á oito dias após a data desta publicação.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, na Divisão de Gestão Administrativa do Departamento de Administração Urbanística, sito no edifício da Câmara Municipal do Montijo, na Avenida dos Pescadores, Montijo, e as sugestões ou
reclamações dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido à presidente da Câmara, identificando

Concurso externo de ingresso para provimento
de quatro lugares de auxiliar de acção educativa de nível 1
Lista de classificação final
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se torna público que, a partir
do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República, estará afixada no átrio dos Paços do Concelho a lista de classificação final e ordenamento dos candidatos do concurso supra,
homologada por despacho do presidente da Câmara de 23 de Novembro de 2006.
24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido Valente.
1000308865

