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Diário da República, 2.a série — N.o 209 — 30 de Outubro de 2007
Aviso n.o 21 158/2007
Torna-se público que, por meu despacho de 12 de Outubro de
2007, no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio
técnica superior de gestão de recursos humanos principal Lisete da
Conceição Ferreira de Sousa. A interessada deverá aceitar o cargo
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no
Diário da República.
12 de Outubro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611057877
Rectificação n.o 1891/2007
Para os devidos efeitos e por despacho do vice-presidente de 26
de Setembro de 2007, rectifica-se o aviso n.o 18 531/2007, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 187, de 27 de Setembro de 2007.
Assim, onde se lê:
«Concurso interno de acesso geral para 11 lugares de agente
municipal de 1.a classe.»
deve ler-se:
«Concurso interno de acesso geral para 21 lugares de agente
municipal de 1.a classe.»
16 de Outubro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611057937

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ DE BRACIOSA
Edital n.o 936/2007
Brasão, bandeira e selo branco
Manuel Joaquim Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Vila Chã de Braciosa, do concelho de Miranda do Douro, torna pública
a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo branco da freguesia
de Vila Chã de Braciosa, tendo em conta o parecer da Comissão
Heráldica de Arqueólogos Portugueses, em 6 de Maio de 2003, e
que foi aprovado, sob proposta da Junta de Freguesia, em sessão
ordinária da assembleia de freguesia, efectuada em 17 de Março de
2005:
Brasão — escudo de ouro, três folhas de parreira de verde, realçadas
de prata, alinhadas em faixa, entre cruz da Ordem do Templo, em
chefe, e uma gaita de foles de vermelho, em campanha. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro «Vila
Chã de Braciosa».
Bandeira — vermelha. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro.
Selo — nos termos da lei, com a legenda «Junta de Freguesia de
Vila Chã de Braciosa — Miranda do Douro».
18 de Outubro de 2007. — O Presidente, Manuel Joaquim Fernandes.
2611058200

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Aviso n.o 21 159/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de técnico profissional especialista principal (fiscal
técnico de electricidade), do grupo de pessoal técnico-profissional
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 2 de

Outubro de 2007, deliberou, por unanimidade, nomear no lugar vago
de técnico profissional especialista principal (fiscal técnico de electricidade), do grupo de pessoal técnico-profissional, escalão 1, índice
316, o classificado no concurso em epígrafe Paulo Henrique Carreira
da Silva Virgílio.
A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director-Delegado, Mário Rui Ferreira
Monteiro.
2611057849
Aviso n.o 21 160/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de técnico profissional especialista principal (construção
civil), do grupo de pessoal técnico-profissional
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 2 de
Outubro de 2007, deliberou, por unanimidade, nomear no lugar vago
de técnico profissional especialista principal (construção civil), do
grupo de pessoal técnico-profissional, escalão 1, índice 316, o classificado no concurso em epígrafe Vítor Silva Dinis.
A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director-Delegado, Mário Rui Ferreira
Monteiro.
2611057831

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA
Aviso n.o 21 161/2007
Torna-se público que, a pedido do próprio, foi exonerado o condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais Eduardo Manuel Gonçalves
Vidal, ao abrigo do disposto do artigo 29.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, com efeitos a partir de 16 de Outubro
do corrente ano, inclusive.
18 de Outubro de 2007. — A Directora-Delegada, Maria Gabriela
Borrego.
2611058191

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Aviso n.o 21 162/2007
Para os devidos efeitos e nos termos dos artigos 23.o e 24.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas
respectivamente pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que o conselho
de administração, em sua reunião de 27 de Agosto de 2006, deliberou
renovar a comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo
de director-delegado do engenheiro Fernando Alberto A. Caetano
e com efeitos a partir de 3 de Setembro de 2007.
8 de Outubro de 2007. — O Director-Delegado, Fernando Alberto
A. Caetano.
2611057950

