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mencionados, em nomeação definitiva, nos termos das disposições
conjugadas no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e alínea e) do artigo 2.º deste último
diploma legal e por se encontrarem reunidos os requisitos previstos
no referido normativo:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Sandra Isabel Figueiredo Ramos Cerveira, auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, para o lugar de assistente administrativo,
escalão 1, índice 199.
Susana Margarida Carvalho Gomes Sousa, fiel de armazém, escalão 2, índice 151, para o lugar de assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.
Carla Sofia Morgado Peralta, telefonista, escalão 1, índice 133, para
o lugar de auxiliar administrativo, escalão 2, índice 137.
Vítor Manuel Ferreira da Silva, motorista de ligeiros, escalão 4,
índice 175, para o lugar de coveiro, escalão 3, índice 181.
Carlos Luís Gregório Moura, motorista de ligeiros, escalão 6, índice 204, para o lugar de motorista de pesados, escalão 5, índice
204.
Luís José Jesus Martins, auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 137, para o lugar de electricista operário, escalão 1, índice 142.
Manuel Jesus Almeida, cantoneiro, escalão 6, índice 194, para o
lugar de calceteiro operário, escalão 6, índice 199.

Para os devidos efeitos, torna-se público que foi prorrogado o
prazo do contrato a termo resolutivo certo celebrado com Rui
Manuel Baptista Jesus, a exercer funções equiparadas a cantoneiro
de limpeza, por mais 15 meses, a partir de 29 de Novembro de
2006.

Os funcionários reclassificados deverão aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República, 2.ª série, parte especial. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)
5 de Dezembro de 2006. — No uso da competência delegada, o
Vereador, Manuel António dos Reis Brites.
1000308651

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Renovação de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo

17 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Paulo Jacinto Eusébio.
1000308571

Aviso
Reclassificação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara emitido em 23 de Novembro de 2006, foi reclassificada, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária Tânia Sofia da Conceição Pires Revés, auxiliar administrativa, posicionada no 1.º escalão,
índice 128, para a categoria de assistente administrativa, 1.º escalão,
índice 199.
A reclassificada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Paulo Jacinto Eusébio.
1000308671

Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meus despachos
de 13 de Setembro e 6 de Outubro do ano em curso, respectivamente,
foram renovadas as comissões de serviço por mais três anos de Mário
Almeida Araújo, chefe da Divisão de Obras Municipais e Equipamentos Colectivos, a partir de 2 de Dezembro de 2006, e de Etelvina
Maria Mendonça Araújo, chefe da Divisão de Bibliotecas, Documentação e Arquivo, a partir de 2 de Janeiro de 2007.

Aviso n.º 128/DRH-2006

22 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo
Oliveira Henriques.
1000308623

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso
Álvaro dos Santos Beijinha, vereador do urbanismo da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, no uso da competência delegada
pelo presidente pelo despacho n.º 021/GAP/2005, de 8 de Novembro
de 2005, faz público que esta Câmara Municipal, reunida em 16 de
Novembro de 2006 e nos termos 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, e do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, deliberou submeter a discussão pública
o loteamento n.º 16/2006, em nome de Maria Helena dos Reis Varela
Pereira Hilário e Maria Salomé Lopes Inglez Reis Gancho Varela
Pereira sito na Rua de Costa Parrado, Santiago do Cacém, prédios
descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém
sob os n.os 00424/161086 e 00425/161086, que consiste na anexação de dois prédios contíguos dando origem a um lote destinado a
habitação unifamiliar, no aumento da área de implantação e de construção e na redução do número de fogos e publicitar a mesma através
de aviso a publicar no Diário da República e comunicação social,
por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na Junta de Freguesia de Santiago
do Cacém.
20 de Novembro de 2006. — O Vereador do Urbanismo, Álvaro
dos Santos Beijinha.
1000308657

Licença sem vencimento — renovação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 9 de Novembro, foi concedida a David Miguel Vieira Correia, operário da carreira de serralheiro civil, do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, a primeira renovação da licença sem vencimento pelo período de um ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com início a 9 de Novembro do corrente ano.
15 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
1000308619

Aviso n.º 130/DRH-2006
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de operário principal da carreira de jardineiro
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho
datado de 17 de Novembro de 2006, foi nomeado para o lugar de
operário principal da carreira de jardineiro o candidato ao concurso
acima mencionado, que a seguir se indica:
José Joaquim Marreiros da Silva.
O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.
20 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
1000308658

