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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Judicial do Tribunal Constitucional, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2006.
19 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Tribunal Constitucional, Artur Joaquim de Faria Maurício.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 373/2006 (2.a série). — Por despacho do Presidente
do Tribunal Constitucional de 20 de Dezembro de 2005:
Sandra Cristina de Freitas Henriques, escrivã-auxiliar — cessa, a seu
pedido, a comissão de serviço que vem exercendo na Secretaria
Judicial do Tribunal Constitucional, com efeitos a partir de 16
de Janeiro de 2006.
22 de Dezembro de 2005. — A Secretária-Geral, Maria de Fátima
Ribeiro Mendes.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA
Aviso n.o 133/2006 (2.a série). — Por eleição efectuada em 14
de Dezembro de 2005, de harmonia com o disposto no n.o 2 do
artigo 40.o e no artigo 42.o, aplicáveis por força do disposto no
artigo 58.o, n.o 2, todos da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, o juiz
desembargador António Joaquim Piçarra foi eleito presidente do Tribunal da Relação de Coimbra. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Dezembro de 2005. — O Secretário de Tribunal Superior,
Joaquim das Neves Tinoco.

N.o 5 — 6 de Janeiro de 2006
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Despacho n.o 374/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 14 de Dezembro de 2005:
Albertina Maria Mateus Rosa Tavares, assistente administrativa especialista do quadro da Universidade dos Açores — exonerada a seu
pedido, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 375/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 5 de Dezembro de 2005:
Susana Margarida Teixeira Sardinha Silva — autorizado o contrato
de trabalho a termo certo como técnica profissional de 1.a classe,
por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 7 de Novembro de 2005 e até 6 de Novembro de 2006, pelo projecto CID
03. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 376/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 2 de Dezembro de 2005:
Sandra Micaela Costa Dias Faria — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente convidado a tempo parcial com 40 % do vencimento, por conveniência
urgente de serviço, por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA

15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Aviso n.o 134/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 60.o da
Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro (Lei de Organização e Funcionamento
dos Tribunais Judiciais), o juiz desembargador Doutor Joaquim António Chambel Mourisco foi eleito, em 13 de Dezembro de 2005, vice-presidente do Tribunal da Relação de Évora. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 377/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 1 de Setembro de 2005:

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Relação, Manuel
Cipriano Nabais.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
Anúncio n.o 3/2006 (2.a série). — A Dr.a Ana Paula Santos, juíza
de direito, faz saber que, nos autos de recurso de impugnação de
normas regulamentares, com o registo IMP70/01/21, se encontram
pendentes no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 2.o Juízo,
4.a Unidade Orgânica, em que é recorrente CEPSA — Portuguesa
Petróleos, S. A., e recorrida a Assembleia Municipal de Matosinhos,
citando todos os interessados desconhecidos para, no prazo de quarenta dias a contar da publicação deste anúncio, contestarem, querendo, o acto normativo consubstanciado no Regulamento e Tabela
de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos — alteração das
normas n.os 4 e 7 do artigo 36.o do anexo I —, constante dos autos
que se encontram à disposição dos eventuais interessados na secretaria
deste Tribunal, sito na Rua do Duque da Terceira, 331/339, no Porto.
19 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Paula Santos. — O Oficial de Justiça, Manuela Ferreira.

Jorge Emanuel Serra Vasconcelos — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente convidado a tempo parcial com 50 % do vencimento, por conveniência
urgente de serviço, por um ano, com efeitos desde 1 de Setembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 378/2006 (2.a série). — Por despacho da administradora da Universidade dos Açores de 5 de Dezembro de 2005:
Ana Rosa Amaral Medeiros — autorizado o contrato de trabalho a
termo certo como técnica profissional de laboratório de 2.a classe,
por conveniência urgente de serviço, pelo período de seis meses,
com efeitos desde 1 de Novembro de 2005, pelo projecto
«PROID 136». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 379/2006 (2.a série). — Por despacho da administradora da Universidade dos Açores de 15 de Novembro de 2005:
Ana Isabel de Viveiros — autorizado o contratado de trabalho a termo
certo como assistente administrativa, por conveniência urgente de
serviço, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 2 de
Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

TRIBUNAL DE CONTAS

15 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Direcção-Geral

Despacho n.o 380/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 1 de Novembro de 2005:

Aviso n.o 135/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 19 de
Dezembro de 2005:

Ana Judite Lopes Albano Braz Duarte — autorizado o contrato de
bolsa de investigação, com o montante mensal de E 900, pelo
período de seis meses, a partir de 1 de Novembro de 2005, pelo
Projecto Biomabanc, financiado pelo Programa Interreg III B.

Sara Raquel dos Santos Reis e Alexandre João Pereira Eusébio — promovidos, na sequência de concurso interno de acesso geral, à categoria de técnico profissional de biblioteca e documentação especialista, de nomeação definitiva, da carreira de técnico profissional
de biblioteca e documentação, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Tribunal de Contas.
23 de Dezembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Helena Abreu
Lopes.

16 de Dezembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 381/2006 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 1 de Novembro de 2005:
Andreia Carvalho Simas — autorizado contrato de bolsa de investigação, com o montante mensal de E 900, pelo período de

