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PARTE F
HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO
DE PONTA DELGADA, E. P. E.

de 2007, foi Maria de Fátima Simas Ávila Baptista nomeada técnica
especialista de anatomia patológica, citológica e tanatológica, escalão 1, índice 175.

Deliberação n.o 2324/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital do
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E., de 24 de Outubro

29 de Outubro de 2007. — O Vogal do Conselho de Administração,
Arlindo Gomes Martins Mano.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

do início da comissão de serviço extraordinária, ou seja, 1 de Abril
de 2005.

Aviso n.o 22 653/2007

6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel
Franco.
2611063528

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 25 de Outubro de 2007 e no uso das competências que me são
conferidas pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Novembro, reclassifiquei os funcionários abaixo
indicados:
Ana Isabel Oliveira Lopes, auxiliar administrativa, escalão 1,
índice 128 — na categoria de assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.
Ana Maria Fernandes Silva Lopes, auxiliar administrativa, escalão 1,
índice 128 — na categoria de assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.
Helena Isabel Matos Martinho, assistente administrativa, escalão 2,
índice 209 — na categoria de técnica superior de 2.a classe de história,
escalão 1, índice 400.
Jorge Miguel Alves Martins, técnico profissional de 2.a classe de
contabilidade, escalão 2, índice 209 — na categoria de técnico superior
de 2.a classe de gestão, escalão 1, índice 400.
As reclassificações foram efectuadas ao abrigo da alínea e) do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro.
Os funcionários devem aceitar a respectiva nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Nelson
Augusto Marques de Carvalho.
2611063703

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Aviso n.o 22 654/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Aviso n.o 22 655/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 26 de Setembro de 2007, foram celebrados dois contratos administrativos de provimento, nos termos dos artigos 15.o e 16.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, e alterado pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, com Sónia Maria Ferreirinha Lavrador e Mário Armando Figueiredo Almeida, para frequência de estágio,
de acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho,
por urgente conveniência de serviço, com início em 1 de Outubro
de 2007, precedido de concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de técnico superior de 2.a classe, da carreira de generalista, área de ciências da comunicação e de economista, respectivamente, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 72, de 12 de Abril de 2007, os quais deverão ser remunerados
pelo índice 321, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida
de E 1048,87. (Isento de fiscalização previa do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Carlos
Pontes Figueiredo Sarmento.
2611063684

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA
Aviso n.o 22 656/2007

Nomeações definitivas

Alteração do loteamento industrial municipal de Amoreira
da Gândara, aprovado em reunião
de Câmara de 19 de Fevereiro de 2001

Na sequência de um processo de reclassificação profissional, e para
o efeito do disposto no n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Setembro, se torna público que, pelo meu despacho n.o 58, de 27 de Junho de 2007, nomeei definitivamente os
funcionários Maria de Fátima Monteiro da Costa Pereira e Nuno
Miguel Velhinho Pereira a desempenharem funções de assistentes
administrativos em comissão de serviço extraordinária, conforme disposto no n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, e na alínea b) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 218/2000, de 9 de Novembro.
As presentes nomeações, nos termos do n.o 2 do artigo 11.o do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, produzem efeitos à data

Para cumprimento do disposto no n.o 2 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade
com a deliberação tomada em reunião de Câmara de 24 de Outubro
de 2007, decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de
15 dias úteis contados a partir da data da sua publicação, durante
o qual poderão os interessados apresentar quaisquer reclamações,
sugestões ou informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no pedido de alteração ao loteamento industrial municipal de Amoreira da Gândara aprovado em Reunião de Câmara
de 19 de Fevereiro de 2001.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível, para consulta, na Secção Administrativa de Obras Publicas

