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CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.o 14 119/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 28 de Junho de 2007, foi nomeado, para a categoria de técnico
superior de 1.a classe da área de ciências da comunicação, nos termos
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, o candidato
classificado em concurso, aberto por aviso publicado Diário da República, 2.a série, n.o 46, de 6 de Março de 2007, Vítor Manuel Martins
Sampaio Dias, tendo os mesmos o prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso para assinar o respectivo termo de aceitação
de nomeação.
23 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves
Bragança Fernandes.
2611035376

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO
Aviso n.o 14 120/2007
Licença sem vencimento
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi deferido o pedido
de licença sem vencimento até 90 dias da funcionária cantoneira de
limpeza Susana Ramos Pinto (nos termos do disposto no artigo 74.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março).
A referida licença sem vencimento foi concedida a partir de 19 de
Julho de 2007.
23 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, António Guilherme
Sá de Moraes Machado.
2611035596

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA
Aviso n.o 14 121/2007
Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior estagiário (administrativo)
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 4 de Julho do corrente ano e homologação
da Câmara Municipal de 2 de Julho, ao abrigo da competência conferida pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei
n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi celebrado contrato administrativo
de provimento, por urgente conveniência de serviço, com início a
4 de Julho e pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 15.a, n.o 2,
alínea c), do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, aplicado às
autarquias locais pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, e
pelo disposto no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho,
com José Manuel Dias da Paz para a categoria de técnico superior
estagiário (administrativo). (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

tadas e documentadas, quaisquer reclamações, observações ou sugestões que julguem com direito.
A proposta de licença de operação de loteamento encontra-se disponível para consulta no Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câmara
Municipal de Ponta Delgada.
Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.
19 de Julho de 2007. — Por delegação da Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente, António Luís da Paixão Melo Borges.
2611035329
Aviso n.o 14 123/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 19 de Julho de 2007, foi nomeada para o lugar de técnica superior
1.a classe, área de sociologia do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal a candidata Rita Maria Nunes Medeiros. A nomeada deverá
aceitar a nomeação no prazo de 20 dias após a publicação do presente
aviso no Diário da República, de acordo com o previsto no artigo 11.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.
23 de Julho de 2007. — A Presidente da Câmara, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.
2611035384

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL
Aviso n.o 14 124/2007
Pelo despacho n.o 20/2007, de 19 de Julho, do presidente da Câmara
Municipal de Ponta do Sol, foi nomeada em regime de substituição,
pelo prazo de 60 dias, a funcionária do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal Elisabete Rodrigues Nunes chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos, com efeitos a partir de 23 de
Julho do corrente ano.
19 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Rui David Pita
Marques Luís.
2611035244

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Aviso n.o 14 125/2007
Transferência
Torna-se público que, por despacho do signatário de 21 de Junho
de 2007, foi autorizado, ao abrigo do artigo 4.o da Lei n.o 53/2006,
de 7 de Dezembro, o pedido de transferência de João Francisco Real
Barradas, especialista de informática do grau 3, nível 1, da Direcção-Geral do Património, para idêntico lugar no quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

9 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Simões
Júlio.
2611035406

4 de Julho de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, António Fernando Ceia Biscainho.
2611035342

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

o

Aviso n. 14 122/2007

Aviso n.o 14 126/2007

Discussão pública

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
21 de Junho de 2007, e no uso de competência própria que lhe foi
conferida pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foi renovada a comissão de serviço de Marta Jacinta Catita da Rosa
como chefe da Divisão de Ambiente e Ordenamento, pelo período
de três anos com efeitos a partir de 25 de Agosto de 2007, nos termos
dos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e 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.

António Luís da Paixão Melo Borges, vice-presidente da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, torna público que, nos termos do
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, por força
do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de
Junho, se procede, pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, à discussão pública relativa a um licenciamento de operação de loteamento
sita no Cerrado do Carmo, freguesia de Livramento, por iniciativa
de Aldeamentos Turísticos e Residenciais Ihéu, L.da, com sede na
Rua de Pedro Homem, 42, freguesia de São Sebastião, pelo que
durante os 15 dias desde a data da publicação deste aviso no Diário
da República, 2.a série, poderão os interessados apresentar na Secretaria desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamen-

17 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Norberto António
Lopes Patinho.
2611035256

