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CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Vogais efectivos:
Manuel de Sousa Domingues, vereador, que substituirá o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.
Nuno Vidal Pinheiro Felgueiras, chefe de divisão.
Vogais suplentes:
Joaquim José Mendes Covas, vereador.
Rosa Teresa Martins Alvarez, assistente administrativa principal.
24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Luís Serra.
2611059661

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso (extracto) n.o 21 577/2007
Para cumprimento do disposto no artigo 35.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, informam-se todos os candidatos admitidos
ao concurso externo para um lugar de técnico superior estagiário
da carreira técnica superior de serviço social, que a prova de conhecimentos se realiza no dia 13 de Novembro de 2007, das 10 horas
às 11 horas e 30 minutos, no Pólo da Escola de Tecnologias Navais
da Armada de Vila Franca de Xira, Estrada Nacional n.o 10, em
Vila Franca de Xira.
Torna-se ainda público que todos os candidatos admitidos irão ser
notificados por escrito, através de ofício.
24 de Outubro de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611059849

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Aviso n.o 21 578/2007
Operação de loteamento — Monte Nicklaus, Vila Nova de Cacela
Luís Filipe Soromenho Gomes, presidente da Câmara Municipal
de Vila Real de Santo António, torna público, para efeitos do disposto
no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos do disposto
no n.o 3 do artigo 22.o do supracitado decreto-lei e artigo 77.o do
Decreto-Lei n.o 380/99, de 20 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 310/2003, de 10 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.o 316/2007,
de 19 de Setembro, que, após um período de 8 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, é
aberto um período de discussão pública durante 15 dias úteis que
objectiva o pedido formulado por Deerdale Investiments Limited respeitante à operação de loteamento designada por Monte Nicklaus
em Vila Nova de Cacela.
Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo projecto na Divisão de Gestão
Urbanística desta Câmara Municipal, em qualquer dia útil e dentro
do horário aberto ao público, podendo ser apresentadas por escrito,
devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações.
23 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Soromenho Gomes.
2611059630

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso (extracto) n.o 21 580/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do artigo 68.o da
Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei as candidatas classificadas nos concursos internos de acesso limitado, abertos
por aviso afixado no placard interno desta autarquia em 31 de Agosto
de 2007 e cujas listas de classificação final foram por mim homologadas
em 16 de Outubro de 2007, a seguir discriminadas:
Um técnico superior principal de contabilidade e administração — Paula Alexandra Soares Bessa Esteves.
Um técnico superior principal (área de comunicação social) — Ana
Patrícia Faria da Silva.
Um fiscal municipal de 1.a classe — Isabel Maria Garcia Pinto.
Mais se torna público que as candidatas acima mencionadas deverão
aceitar as respectivas nomeações no prazo de 20 dias, contados a
partir da presente publicação no Diário da República. (Isento de visto
pelo Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco
Ângelo da Silva Ferreira.
2611059666

JUNTA DE FREGUESIA DE BOBADELA
Aviso n.o 21 581/2007
Nos termos da lei se torna público ter a Junta de Freguesia de
Bobadela deliberado a renovação, ao abrigo do n.o 2 do artigo 139.o
do Código de Trabalho, aplicável à administração local nos termos
da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, dos seguintes contratos de trabalho
a termo:
Manuel Joaquim Oliveira Cantante, jardineiro, por três anos, a
partir de 1 de Outubro de 2007.
Armando José Aguiar Nunes, jardineiro, por dois anos, a partir
de 2 de Novembro de 2007.
Mónica Alexandra Silva Antunes, auxiliar de serviços gerais, por
dois anos, a partir de 2 de Novembro de 2007.
22 de Outubro de 2007. — O Presidente, Fernando Neves da Silva
Carvalho.
2611059863

JUNTA DE FREGUESIA DA LOUREIRA
Rectificação n.o 1915/2007
No Diário da República, 2.a série (parte especial), n.o 221, de 16
de Novembro de 2006, a p. 25 904, foi publicado com inexactidão
o edital da Junta de Freguesia de Loureira do município de Vila
Verde. Assim, na descrição do brasão, onde se lê «escudo verde,»
deve ler-se «escudo de verde,» e, ainda, onde se lê «três burelas
ondeadas de prata» deve ler-se «três burelas ondadas de prata».
23 de Outubro de 2007. — O Presidente, António Veloso Pinto.
2611059891

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DA GRAÇA

o

Aviso (extracto) n. 21 579/2007
Renovação da comissão serviço de um lugar de chefe de divisão
Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu despacho de
23 de Outubro de 2007, foi renovada a comissão de serviço ao arquitecto Vítor Manuel Casa Branca Ramos no cargo de chefe de divisão
de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Vila Viçosa,
com efeitos a partir de 29 de Dezembro de 2007, por um período
de mais três anos, nos termos do disposto nos artigos 23.o e 24.o,
n.o 1, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.o
51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado.
2611059789

Aviso n.o 21 582/2007
Reclassificação profissional
Faz-se público, de harmonia com deliberação desta Junta de Freguesia tomada em reunião realizada no dia 10 de Outubro de 2007
e de acordo com o disposto nas alíneas d) e e) do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro, que se procedeu à reclassificação profissional da funcionária Maria Luísa Condeças Duque
Fidalgo Dias da categoria de auxiliar administrativa (índice 128, escalão 1) para a categoria de assistente administrativa (índice 199,
escalão 1).
Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Setembro, foi dispensa do requisito previsto
na alínea b) do n.o 1 da citada disposição legal, por ter sido comprovado, com informação favorável, o exercício das funções correspondentes à nova categoria pelo período de um ano, nesta Junta
de Freguesia.

