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Artigo 13.o
Casos omissos

As situações omissas no presente regulamento serão resolvidas pela
Câmara Municipal.
Artigo 14.o
Remissão
Em tudo o que não estiver disposto no presente regulamento aplica-se a legislação em vigor.
Artigo 15.o
Disposições transitórias
Para o ano lectivo de 2007-2008 o prazo de candidaturas decorrerá
até ao dia 31 de Janeiro de 2008.
Artigo 16.

o

Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor, após a aprovação pela
Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal de Santana, no dia
imediato ao da sua publicação no Diário da República.

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Aviso n.o 18 456/2007
Nomeação
Para os devidos efeitos e nos termos do n.o 10 do artigo 21.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada em anexo
à Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e aplicada à administração local
através do Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho, torna-se
público que, pelo despacho n.o 579/PCM/2007, de 16 de Agosto, do
presidente da Câmara Municipal, foi nomeada, para o cargo de chefe
da divisão de Águas, em regime de comissão de serviço, nos termos
do n.o 8 do artigo 21.o da referida legislação, Ana Isabel Rocha da
Silva Tavares, por aceitação da proposta do júri do respectivo procedimento concursal, que considerou que a candidata possui as competências adequadas às exigências do cargo a prover, por possuir experiência relacionada com a actividade a desenvolver na área de actuação
do cargo a prover.
11 de Setembro de 2007. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.
Síntese curricular
Data de nascimento — 18 de Julho de 1962.
Formação académica — licenciatura em Engenharia Química, ramo
de Tecnologia e Indústria, em 18 de Dezembro de 1987.
Percurso profissional:
Iniciou funções na Divisão de Água, no Serviço de Controlo de
Qualidade do Departamento de Saneamento, Infra-Estruturas e
Transportes, como engenheira, em 1 de Julho de 1997;
Em 3 de Abril de 2000, celebrou contrato administrativo de provimento para a realização de estágio de ingresso na carreira de engenheiro, do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal
da Câmara Municipal do Seixal, situação que manteve até 6 de Maio
de 2001, data em que tomou posse como engenheira de 2.a classe;
Foi promovida à categoria de engenheira de 1.a classe, tendo aceite
a nomeação em 26 de Fevereiro de 2004.
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Pulquério, Helena Isabel Pereira Gaboleiro, Celsa Maria da Silva
Almeida, Maria de Fátima Pinto da Cunha Soromenho, Ana Simone
Cunha Viola Coelho, Leonor Rebelo Pires Duarte e Vasco Manuel
Carvalho Pinto. Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso
no Diário da República.
17 de Setembro de 2007. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Aviso n.o 18 458/2007
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Para os efeitos previstos no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro), torna-se público que foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano,
para a categoria de cozinheiro, com Eulália Maria Ferreira da Cruz
Santos, com início em 3 de Setembro de 2007, em substituição de
Isabel Maria Marques Dias Belo, que não quis aceitar o contrato
a que tinha direito em resultado da ordenação da respectiva lista
classificativa, ao abrigo do disposto nos artigos 3.o, 9.o, n.o 1, alínea h),
e 10.o, todos da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho (regime jurídico
do contrato de trabalho da Administração Pública), 14.o, n.o 3, do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e 9.o do Decreto-Lei
n.o 184/89, de 2 de Junho.
7 de Setembro de 2007. — O Vereador, com competência delegada,
para a Gestão dos Recursos Humanos, Protecção Civil, Bombeiros
e Habitação, Eusébio Candeias.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Edital n.o 797/2007
Regulamento do serviço de abastecimento de água ao concelho
de Torres Vedras — 3.a proposta de alteração
O Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, torna público, para cumprimento do disposto
no artigo 130.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, que a Câmara,
em sua reunião ordinária de 10 de Julho de 2007, tomou conhecimento
da aprovação, por parte da Assembleia Municipal em sessão ordinária
de 22 de Junho de 2007, da 3.a proposta de alteração ao regulamento
do serviço de abastecimento de água no concelho de Torres Vedras,
a qual entrará em vigor 15 dias após a publicação do presente edital
na 2.a série do Diário da República.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Acácio Manuel Carvalhal Cunha, director do Departamento
Administrativo e Financeiro, o subscrevi.
16 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
o

Aviso n. 18 457/2007
Aviso de nomeação
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da signatária de 17 de Setembro de 2007, se procedeu à nomeação, na
sequência do concurso interno de acesso geral para provimento de
17 lugares de assistente administrativo principal, aberto por aviso de
6 de Novembro de 2006, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 231, de 30 de Novembro de 2006 (parte especial), dos candidatos
aprovados Fernanda Maria Palma Silva Botinas, Cármen Dolores
Andrade Marques Coelho, André Costa Garrau, Laura Maria Pinto
Castanho Bizarro, Ricardo Jorge Silva Soares, Sónia Maria Pleno
Rodrigues Borges, Tiago Alexandre Cadete Marcelino, Carla Cristina
Santos Gomes, Cláudia Alexandra Cagica Marques, Ana Catarina
Palma Costa Santos Pereira Pontes, Clara Maria Pereira Jeremias

Aviso (extracto) n.o 18 459/2007
Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho de
12 de Setembro de 2007, autorizou a prorrogação do regime de substituição, nos termos do n.o 3 do artigo 27.o da Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, que veio dar nova redacção à Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 93/2004, de 20 de Abril, republicado pela Lei n.o 104/2006, de
7 de Junho, da técnica superior de 1.a classe da carreira de comunicação social Prazeres de Oliveira Tavares no cargo de coordenadora
do Gabinete de Gestão de Informação e Relações Públicas (equiparado a chefe de divisão), com efeitos a 20 de Setembro de 2007.
13 de Setembro de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611049139

