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Diário da República, 2.ª série — N.º 210 — 31 de Outubro de 2006 (Parte Especial)
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso

Aviso n.º 340/2006

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 3 de Outubro de 2006, foi
nomeada definitivamente para lugar na categoria de técnico superior principal da carreira de engenheiro do grupo de pessoal técnico
superior do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé a candidata Isabel Patrícia Guerreiro da Silva Alcaria Viegas, aprovada no
concurso interno geral de acesso para preenchimento de um lugar
na categoria de técnico superior principal da carreira de engenheiro
do grupo de pessoal técnico superior (concurso n.º 09/2006), aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 107, de 2
de Junho de 2006.
A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

Regresso antecipado de licença sem vencimento
por um ano
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Setembro do corrente ano, deferi o pedido de regresso antecipado ao serviço de Valter Manuel Ramos Simões, auxiliar de serviços
gerais, em situação de licença sem vencimento por um ano desde 10 de
Agosto último, a partir do dia 2 do corrente.
4 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso.
1000306888

Aviso n.º 355/2006

10 de Outubro de 2006. — O Vereador, Manuel Possolo Morgado
Viegas.
1000306900

Alteração ao loteamento — Alvará n.º 24/93
Discussão pública

Despacho

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se encontra aberto um período de discussão pública, nos termos do
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a
duração de 15 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, 2.ª série, respeitante ao projecto para alteração ao loteamento sito na Meia Praia, freguesia de
São Sebastião, Lagos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 24/93,
cuja requerente é Mira Baía — Sociedade de Construções, L.da, com
sede na Avenida dos Descobrimentos, 23, 1.º, D, em Lagos.
Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente, para consulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de
Loteamentos Urbanos desta Câmara Municipal (Edifício Trindade,
Rossio da Trindade), convidando-se todos os interessados para, no
decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as reclamações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.
17 de Outubro de 2006. — A Directora do Departamento, Célia
Correia.
1000306905

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Aviso
Concurso externo de ingresso para técnico
(contabilidade e administração) de 2.ª classe
Afixação da lista de classificação final
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que a lista de
classificação final do concurso externo de ingresso para técnico (contabilidade e administração) de 2.ª classe, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 302, de 28 de Dezembro de 2004, se encontra afixada no átrio da entrada do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, à Rua Castilho, 213, 1070051 Lisboa, para consulta dos interessados, durante o seguinte horário:
das 9 às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.
18 de Outubro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso.
3000217714

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 29 de Setembro de 2006, foi
determinada a cessação da comissão de serviço do tenente-coronel
Adriano António Vargas Firmino, militar do quadro permanente do
Exército Português, no cargo de director de departamento de Polícia
Municipal e de Protecção Civil do quadro de pessoal desta autarquia,
a partir de 4 de Outubro de 2006.
9 de Outubro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas.
1000306901

Nomeação no cargo de chefe de divisão de Bibliotecas
e Arquivo Municipal
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, aplicado à administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foi publicado na bolsa de
emprego público, no jornal Diário de Notícias e no Diário da República, 3.ª série, o aviso com vista ao provimento do lugar de chefe de
divisão de Bibliotecas e Arquivo Municipal.
Compareceu à entrevista pública de selecção João Manuel Martins
Sabóia, que, após a aplicação dos métodos de selecção, o júri do concurso entendeu ser o mesmo detentor, na íntegra, do perfil pretendido, ou seja, é detentor de licenciatura em História, com especialização em Ciências Documentais (Arquivo), tem experiência em
coordenação de equipas de trabalho na área de actuação em causa,
tem experiência em autarquias locais na mesma área, é possuidor de
capacidade de planeamento, de coordenação, liderança, iniciativa e
de gestão de recursos humanos.
Considerando todo o exposto, determino, nos termos do disposto
no n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
e no uso da competência que me é conferida pelo artigo 15.º do mesmo
decreto-lei, a nomeação do licenciado João Manuel Martins Sabóia
no lugar de chefe de divisão de Bibliotecas e Arquivo Municipal da
Câmara Municipal de Loulé, em regime de comissão de serviço, por
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, com efeitos a partir
de 9 de Outubro de 2006, de acordo com o disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
As razões supramencionadas são comprovadas através do seu currículo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica e
que se considera para todos os efeitos como parte integrante das razões de facto que motivam a presente nomeação.
Nota curricular
Nome — João Manuel Martins Sabóia.
Habilitações académicas:
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa.
Especialização em Ciências Documentais (Arquivo), concluída em
1990.
Experiência profissional:
De Março de 2006 até à presente data, chefe de divisão de Biblioteca e Arquivo Municipal, em regime de substituição. Responsável pelo
Serviço de Arquivo Municipal dependente do Departamento Administrativo, a partir de Março 2005;
Regresso em Abril de 2004 como assessor principal do quadro da
Câmara Municipal de Loulé;
Acompanhamento técnico do projecto de construção do edifício
do Arquivo Municipal de Loulé;
De 20 de Outubro de 1994 até 20 de Abril de 2004, director do
Arquivo Distrital de Faro;
De 23 de Dezembro de 1990 até 19 de Outubro de 1994, chefe de
divisão do Património Histórico da Câmara Municipal de Loulé;

