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com a categoria de especialista de informática de grau 1, nível 1,
é nomeado 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 especialista
de informática de grau 1, nível 2.
14 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do
Departamento, Cristina Silva.
2611049361
Aviso n.o 18 447/2007
Nomeação em comissão de serviço extraordinária
de Sandra Maria Moura Dias
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 5 de Setembro de 2007, a funcionária Sandra Maria Moura Dias,
com a categoria de técnico profissional de biblioteca e documentação
especialista, 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 biblioteca e documentação de 2.a classe.

Edital n.o 795/2007
Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, faz
público que, nos termos do artigo 7.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, que remete para o artigo 31.o, n.o 1, da Lei n.o 64/2003,
de 23 de Agosto, se encontrará a partir do dia 1 de Outubro de
2007 e pelo prazo de 15 dias a discussão pública referente à operação
de loteamento de iniciativa municipal respeitante ao ordenamento
do Bairro da Lage, nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do referido
decreto-lei.
A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou
sugestões por parte do público em geral, poderá naquele prazo ser
efectivada, todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira, no período
compreendido entre as 8 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 minutos,
na Divisão de Licenciamento e Apoio Administrativo desta Câmara
Municipal.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
14 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Isaltino
Morais.
2611049238

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Aviso n.o 18 450/2007

14 de Setembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador do Departamento de Recursos Humanos, a Directora do
Departamento, Cristina Silva.
2611049365

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE
Aviso n.o 18 448/2007
Renovação da comissão de serviço
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meus despachos
de 31 de Janeiro último, e usando da competência que me confere
a Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, no seu artigo 68.o, n.o 2, alínea a),
com a redacção que lhe é dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
é renovada a comissão de serviço no cargo de chefes de divisão, por
mais três anos, aos técnicos superiores engenheiro José Agostinho
dos Santos Amaral e Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes.
17 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques.
2611049136

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de engenheiro técnico civil
de 2.a classe — processo n.o 18.02/P/DIP/DRH/2006
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da vereadora Adília Candeias, com competência delegada na área de recursos
humanos, de 30 de Agosto do corrente ano, foi nomeada no lugar
de engenheiro técnico civil de 2.a classe, índice 295, escalão 1, a candidata classificada em 1.o lugar no concurso aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 169, de 1 de Setembro de 2006,
e que segundo a acta da reunião do júri, para o efeito designado,
é Vanda Sofia da Fonte Moutinho Pinto Branco.
A presente nomeação foi precedida de dispensa de estágio inerente
à categoria de ingresso.
A candidata deverá apresentar-se para tomar posse no lugar nos
20 dias imediatos aos da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto 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.)
6 de Agosto de 2007. — O Director do Departamento de Recursos
Humanos e Organização, Agostinho Gomes.
2611049200
Aviso n.o 18 451/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Nomeação — Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de limpa-colectores (processo n.o 15.02/P/DIP/DRH/2006)

Aviso n.o 18 449/2007

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho da vereadora Adília Candeias, com competência delegada na área de recursos
humanos, de 10 de Agosto do corrente ano, foi nomeado no lugar
de limpa-colectores, índice 155, escalão 1, o candidato classificado
em 1.o lugar no concurso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 169, de 1 de Setembro de 2006, e que segundo
a acta da reunião do júri, para o efeito designado, é António Fernando
Moreira Botelho Mestre.
O candidato deverá apresentar-se para tomar posse no lugar nos
20 dias imediatos aos da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo
disposto 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.)

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
12 de Setembro de 2007, foram nomeados, na sequência do concurso
externo de ingresso para provimento de cinco lugares de motorista
de ligeiros (grupo de pessoal auxiliar), aberto nos termos dos n.os 1
e 2 do artigo 6.o e do n.o 1 do artigo 28.o, ambos do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, publicado no Diário da República, 3.a série,
n.o 167, de 31 de Agosto de 2005, ao abrigo do disposto na alínea a)
do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, os
candidatos João Paulo Bringuer Rocha, João Carlos Martins de Pina
Batista Ferreira, João Carlos Sanches Guerreiro, Luís Miguel da Cruz
Fernandes e Carlos Jorge Bouça das Neves Roldão, os quais, nos
termos do Decreto-Lei n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado
com o Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à administração local, ficam integrados no escalão 1, índice 142.
As vagas em causa são resultantes do quadro de pessoal publicado
no apêndice n.o 46 ao Diário da República, 2.a série, n.o 74, de 28
de Março de 2000, com as devidas alterações, publicadas no apêndice
n.o 118 ao Diário da República, 2.a série, n.o 241, de 1 de Outubro
de 2001, e nunca foram providas. (Não está sujeito a visto do Tribunal
de Contas — artigos 46.o, n.o 1, e 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.)
16 de Setembro de 2007. — A Directora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Célia Simões.
2611049183

6 de Setembro de 2007. — O Director de Departamento de Recursos Humanos e Organização, Agostinho Gomes.
2611049189
Aviso n.o 18 452/2007
Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior jurista de 2.a classe
(processo n.o 25.02/P/DIP/DRH/2006) — Nomeação
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da vereadora Adília Candeias, com competência delegada na área de Recursos
Humanos, de 30 de Agosto do corrente ano, foi nomeada, no lugar
de técnico superior jurista de 2.a classe, índice 400, escalão 1, a candidata classificada em 1.o lugar no concurso aberto por aviso publicado

