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videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
10 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos Dias Valente.
2611049307

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS
Aviso n.o 18 440/2007
Execução da via V1
Processo de declaração de utilidade pública
de expropriação — Parcela 67
Nos termos do artigo 17.o do Código das Expropriações, aprovado
pela Lei n.o 168/99, de 18 de Setembro, torna-se público que a Assembleia Municipal de Lagos, na sessão extraordinária realizada em 4
de Setembro, deliberou declarar a utilidade pública da expropriação
da parcela 67, atribuindo-lhe carácter de urgência.
O bem a expropriar é a parcela de terreno designada por parcela 67,
com área de 7250 m2, sita no concelho de Lagos, confrontando de
norte com proprietário desconhecido, de sul com estrada do Monte
Carapeto e de nascente e poente com Luís Carreiro & Companhia, L.da, identificada em planta anexa.
A proprietária da parcela a expropriar é a sociedade Luís Carreiro
& Companhia, L.da
A causa da utilidade pública é a execução da via V1 prevista no
Plano Geral de Urbanização de Lagos para a zona de localização
do imóvel.
A previsão do montante do encargo a suportar com a expropriação
é de E 78 952,50.
12 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso.

n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e da alínea b) do n.o 1 do artigo 10.o
do Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 104/2006, de 7 de Junho.
10 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora, Cristina Silva.
2611049263
Aviso n.o 18 442/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos da alínea c)
do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 104/06, de 7 de Junho, e por despacho do presidente da Câmara
de 5 de Setembro do corrente ano, foi autorizada a cessação da comissão de serviço do arquitecto Jorge Manuel Barata Catarino Tavares,
a exercer o cargo de director do Departamento de Gestão Urbanística,
a partir de 10 de Setembro de 2007.
10 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora, Cristina Silva.
2611049246
Aviso n.o 18 443/2007
Reclassificação profissional de Maria João Nascimento Abreu
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 12 de Setembro de 2007, a funcionária Maria João Nascimento
Abreu, com a categoria de técnico profissional principal, é reclassificada, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, aplicado às autarquias locais por força do Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de técnico
superior de relações públicas de 2.a classe, escalão 1, índice 400.
14 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora, Cristina Silva.
2611049300
Aviso n.o 18 444/2007
Nomeação, em comissão de serviço extraordinária,
de Isabel Maria Matos Bulha Gonçalves Martins
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 5 de Setembro de 2007, a funcionária Isabel Maria Matos Bulha
Gonçalves Martins, com a categoria de assistente administrativo, é
nomeada, em comissão de serviço extraordinária, ao abrigo do disposto
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19
de Novembro, aplicado às autarquias locais por força do Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de técnico superior
de sociologia de 2.a classe.
14 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do
Departamento, Cristina Silva.
2611049283
Aviso n.o 18 445/2007
Nomeação em comissão de serviço extraordinária
de Maria da Luz Costa Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.o 18 441/2007
Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 30 de Julho de 2007, o técnico superior
de 1.a classe António José Caramelo Moreiras Ferrador foi nomeado,
em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço, como
coordenador do Gabinete de Auditoria Interna, com estatuto equiparado, para todos os efeitos, ao de chefe de divisão, a partir de
13 de Julho de 2007 e até produzir efeitos úteis, designadamente
pelo procedimento tendente à nomeação de novo titular, nos termos
do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 30 de Agosto de 2007, a funcionária Maria da Luz Costa Oliveira,
com a categoria de engenheiro técnico civil de 2.a classe, é nomeada
em comissão de serviço extraordinária ao abrigo do disposto nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, aplicado às autarquias locais por força do Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de engenheiro civil
de 2.a classe.
14 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do
Departamento, Cristina Silva.
2611049351
Aviso n.o 18 446/2007
Nomeação em comissão de serviço extraordinária
de João Carlos Mendes Cruz
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 5 de Setembro de 2007, o funcionário João Carlos Mendes Cruz,

