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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
Aviso
Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, torna-se público que esta Câmara Municipal prorrogou, por mais
12 meses, a duração do contrato de trabalho a termo certo celebrado
com Joana Filipa Rito Gonçalves, com a categoria de técnica profissional de turismo de 2.ª classe, com início a 14 de Dezembro de 2006.
28 de Novembro de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa
e Financeira, João José Ferreira Mendes Massano.
1000308746

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em
sequência do concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico superior principal, da carreira de arquitecto, aberto através do aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 180, de 18 de Setembro de 2006, foi nomeado o concorrente classificado:
Renato Duarte Batalha.
Mais se torna público que o nomeado deverá proceder à aceitação
da nomeação para o referido cargo, no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.
3000221876

Aviso

Aviso n.º 111/2006-RH

Luís Manuel da Silva Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Alcanena, nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por remissão do n.º 1 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,
torna-se público que a Câmara Municipal de Alcanena vai proceder à
abertura do período de discussão pública do loteamento urbano, sito
em Vale Vermelho, freguesia de Alcanena, que incide sobre o prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 196, secção E, para constituição de um único lote, destinado à construção de um edifício de habitação colectiva, comércio e ou serviços, requerido por Construções
Ermendino, L.da, com sede no Largo da Capela, em Casal Vieira —
São Mamede.
O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data da publicação do presente edital no Diário da República, 3.ª série, e decorrerá pelo período de 15 dias.
Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento (processo n.º 2/2006), na Divisão de Administração Urbanística da Câmara Municipal, sita na Praça de 8 de Maio, em Alcanena, durante o
horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas).
As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação e o endereço dos seus autores, e a qualidade em que se apresentam.
Para conhecimento público se publica o presente aviso e outros de
igual teor que vai ser publicado na 3.ª série do Diário da República,
Diário de Notícias, S. A., e afixado na Junta de Freguesia de Alcanena
e demais lugares de estilo.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 17 de Novembro de 2006, proferido nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a
alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em
sequência do concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior principal, da carreira de psicólogo, aberto através do aviso afixado no edifício dos Paços do Concelho de
Arruda dos Vinhos em 23 de Outubro de 2006, foi nomeado o concorrente classificado:
Sérgio Manuel do Vale Carvalho.
Mais se torna público que o nomeado deverá proceder à aceitação
da nomeação para o referido cargo, no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.
3000221869

Aviso n.º 113/2006-RH
Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do signatário datado de 23 de Novembro de 2006, foi concedida autorização para regresso ao serviço a partir de 2 de Janeiro de
2007, do funcionário Salvador Jaime Nascimento Casimiro, detentor
da categoria de cantoneiro de vias, após concessão de licença sem
vencimento de longa duração desde 1 de Maio de 2001.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.
3000221871

20 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel da Silva Azevedo.
1000308709

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso

Aviso n.º 105/2006-RH

Discussão pública

Contrato administrativo de provimento

Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e demais
legislação que se mostre como aplicável, é aberta a discussão pública relativa à operação de loteamento de um prédio, situado na
Rua de São Martinho, 10, Aveiras de Cima, freguesia de Aveiras de
Cima e município da Azambuja, promovida por Imocima, L.da, pelo
período de 15 dias contados a partir do 8.º dia da data da publicação
do presente aviso, no Diário da República, o qual será também divulgado através da comunicação social. O processo de loteamento
respectivo poderá ser consultado todos os dias úteis, entre as 9 horas e as 16 horas e 30 minutos na Secção Administrativa de Apoio
ao Departamento de Urbanismo, situado na Travessa da Rainha, 7,
devendo os interessados apresentar as suas observações ou sugestões
por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, Praça do
Município, 19, 2050 Azambuja.
Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares de estilo.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 8 de Novembro de 2006 e dado que estão cumpridas as
formalidades de aprovação em exame profissional (n.º 3 do artigo 13.º
da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho), se proceda ao contrato administrativo de provimento nos termos da lei, com Luís Manuel Alenquer
Casquinha, aprovado em exame de aprendizagem profissional no período de formação de aprendiz da carreira de canalizador, do grupo de
pessoal operário qualificado, passando para a situação de ajudante da
carreira de canalizador do grupo de pessoal operário qualificado (escalão 1/índice 130), com início a 8 de Novembro de 2006.
8 de Novembro de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)
3000221873

Aviso n.º 110/2006-RH
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 15 de Novembro de 2006, proferido nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a

15 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
António Ramos.
1000308751

