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Diário da República, 2.ª série — N.º 236 — 11 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
JUNTA DE FREGUESIA DE MOURILHE

ça sem vencimento por um ano ao funcionário Roberto Carlos Azevedo Correia, a qual teria início em 6 de Outubro de 2006.

Edital

2 de Novembro de 2006. — O Director de Departamento Administrativo e Financeiro, João Roberto Soares Jácome da Costa.
1000308307

Brasão, bandeira e selo
Alexandre Dionísio da Silva Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Mourilhe, do concelho de Montalegre, torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da freguesia de Mourilhe,
do concelho de Montalegre, tendo em conta o parecer da Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 19 de Setembro de 2006, que foi aprovado, sob proposta da Junta de Freguesia, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia em 5 de Novembro de 2006:

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTALEGRE

Brasão — escudo de ouro, com um crescente de azul e uma vieira
de vermelho realçada de negro, alinhada em pala, entre quatro ramos
de centeio de verde, com os pés passados em aspa. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«MOURILHE»;
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
Mourilhe — Montalegre».

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração tomada em reunião de 6 de Março de 2006,
foram, por urgente conveniência de serviço, nomeados em comissão
extraordinária de serviço, nos termos dos artigos 1.º e 5.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado
com o n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, para efeitos de reclassificação profissional na categoria de
agente único de transportes colectivos, o motorista de transportes
colectivos Vítor Manuel Ribeiro Caldeira e o motorista de ligeiros
Luís Miguel Ceia Roque, ambos funcionários do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Portalegre, cujo início de funções na nova categoria ocorreu em 27 de Março de 2006.
Decorrido o período probatório a que alude a disposição legal
invocada para efeitos de reclassificação, e após confirmação da
sua situação laboral, prevista no artigo 6.º, n.º 3, do citado Decreto-Lei n.º 497/99, o conselho de administração, em reunião de 13
do corrente, procedeu à reclassificação profissional dos funcionários indicados bem como à sua nomeação definitiva na categoria
de agente único de transportes colectivos do quadro de pessoal
destes Serviços Municipalizados, com efeitos reportados a 27 de
Março de 2006.
Os funcionários deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, Alexandre Dionísio da Silva Antunes.
3000219196

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
Aviso
Exoneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Albergaria-a-Velha de 9 de Dezembro de 2004 e na
sequência do pedido apresentado pelo funcionário do quadro privativo destes SMAS Mário Miguel Marques Mendes, técnico superior de
2.ª classe, carreira de engenharia civil, foi concedida, por unanimidade, a exoneração do seu cargo, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005.
26 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, João Agostinho Pinto Pereira.
1000308351

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
Aviso
Anulação de licença sem vencimento
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados, na sua reunião de 12 de
Outubro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, anular a licen-

Aviso
Reclassificação profissional

24 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Fernando Ceia Biscainho.
1000308324

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 22/2006/DGA/RRH/SAP
Em cumprimento do disposto na alínea b) 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, torna-se público que
foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo com a seguinte
trabalhadora:
Beatriz Maria Calado Santos — na categoria de auxiliar administrativa, com início em 20 de Novembro de 2006, pelo prazo de um
ano (eventualmente renovável) a remunerar pelo escalão 1, índice 128.
21 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Vale Antunes.
3000221017

