
32 906 Diário da República, 2.a série — N.o 218 — 13 de Novembro de 2007

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.o 22 143/2007

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 2 de Novembro de 2007, 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 geral para provimento de
três lugares de assistente administrativo principal, aberto através do
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 107, de 4 de
Junho de 2007, foram nomeadas as três primeiras concorrentes
classificadas:

Isabel Maria Azevedo Abreu Ferreira.
Vera Lúcia Lopes Carvalho.
Ana Paula Sales Bastos Alves.

Mais se torna público que as nomeadas deverão proceder à aceitação
das respectivas nomeações no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.

2611062222

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso (extracto) n.o 22 144/2007

Operação de loteamento — Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta
a discussão pública, conforme preceitua o n.o 3 do artigo 77.o do
Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias
após a publicação no Diário da República, referente ao processo de
obras n.o 101/2005, requerida por IMMOPLANNING — Constru-
ções, L.da, com morada na Rua da Igreja, 18, fracção I, freguesia
de Sever do Vouga, que incide sobre o terreno sito na estrada nacional
n.o 109, freguesia de Esgueira, descrito na Conservatória do Registo
P r e d i a l d e A v e i r o s o b o s n .os 7 8 2 7 / 2 0 0 7 0 2 2 7 , a r t i g o
P 5573,05209/051296, artigo 3758, 03022/260491, artigo 3759, e
B-140-fl. 23, da respectiva freguesia, com a área total de 11 392,95 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados enten-
dam apresentar sobre o referido loteamento/emparcelamento deverão
ser feitas por escrito e com a identificação completa do seu subscritor
em folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem espe-
cificados, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio,
sob registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, Aurora da Conceição Marques Maçarico, directora do Depar-
tamento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

31 de Outubro de 2007. — A Directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, Aurora da Conceição Marques
Maçarico.

2611061966

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.o 22 145/2007

Torna-se público, para efeitos do previsto no artigo 6.o do Decre-
to-Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, que, por meu despacho de
26 de Julho de 2007, conjugado com o despacho de 28 de Agosto
de 2007 do vereador de recursos humanos da Câmara Municipal de
Lisboa, foi autorizada a prorrogação da requisição, iniciada em 1
de Agosto de 2006, por mais um ano, do funcionário daquela autarquia
João Paulo Ligero Liañez Fonseca, técnico profissional desenhador
principal, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2007.

2 de Novembro de 2007. — O Vereador do Pelouro da Adminis-
tração Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas.

2611062080

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso n.o 22 146/2007

Carlos Alberto Oliveira Henriques, vice-presidente da Câmara
Municipal da Batalha, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 118.o do Código do Procedimento Administrativo,
que não foram registadas quaisquer reclamações aos projectos dos
regulamentos abaixo designados, publicados no Diário da República,
2.a série, n.o 161, de 22 de Agosto de 2007:

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional
a Estratos Sociais Desfavorecidos (aviso n.o 15 302/2007);

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo (aviso
n.o 15 303/2007).

17 de Outubro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
Alberto Oliveira Henriques.

2611061965

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso (extracto) n.o 22 147/2007

Em cumprimento do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
do vereador do pelouro de Recursos Humanos, no uso da competência
delegada, proferido a 29 de Outubro de 2007, nos termos do n.o 1
do artigo 6.o do citado diploma legal e na sequência de concurso
externo de ingresso, foram nomeados, por urgente conveniência do
serviço, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2007, cantoneiros
de limpeza (escalão 1, índice 155) Ana Maria Pereira Faneco Balhote,
Luísa Assunção Dias Modesto, Luís Miguel Rosa Neto e Luís Miguel
Soeiro Moisão. (Isentos de fiscalização prévia.)

30 de Outubro de 2007. — O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Francisco António Braz Caixinha.

2611062336

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA (MADEIRA)

Aviso n.o 22 148/2007

Em cumprimento do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara, foi renovado, por um ano, o contrato de
trabalho a termo resolutivo a partir de 15 de Novembro de 2007
com Énia Maria Jardim Gonçalves Abreu, leitora-cobradora de
consumos.

29 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel Baeta
de Castro.

2611061984

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso n.o 22 149/2007

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de chefe de secção de Expediente Geral, Arquivo, Taxas e Licenças

Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu despacho de
26 de Outubro de 2007, fazendo uso da competência conferida pelo
artigo 68.o, n.o 2, alínea a), da Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, para o lugar de chefe de secção de Expediente Geral, Arquivo,
Taxas e Licenças, do quadro de pessoal deste município, Teresa Maria
Gonçalves Palma de Amorim Fernandes, classificada no primeiro lugar
no concurso, cujo lista de classificação final foi publicada e afixada
nos locais de trabalho em 24 de Outubro de 2007.

A candidata deverá aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias
úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento do visto do tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2007. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa.

2611062025




