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N.º 131 — 10 de Julho de 2006
CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO
Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, conforme despacho do
presidente de 19 de Junho de 2006, no uso da competência que lhe é
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se procedeu à nomeação de três assistentes administrativos
principal:

Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, foi nomeada, em regime de substituição, a partir de
21 de Fevereiro de 2006, a técnica superior, Dina Fernanda Pereira
Vieira Luiz Gomes, no cargo de director do Departamento de Gestão
Urbanística e Ambiente.
28 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209941

Aviso n.º 22/2006
Cessação da nomeação em regime de substituição

Na sequência de concurso interno limitado aberto por aviso afixado nos Paços do Concelho de 9 de Maio de 2006.
Mais se torna público que os funcionários deverão aceitar a nomeação do respectivo lugar no prazo de 20 dias a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 13 de Março de 2006, e no uso das competências
que me são conferidas pela a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e nos termos do disposto do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada e republicada 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, autorizei a cessação da nomeação, em regime de substituição, a pedido da técnica superior, Carla Alexandra Justo Félix
Louro do cargo de chefe da Divisão de Ordenamento do Território,
com efeitos a 13 de Março de 2006.

19 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo Falamino
Barroso.
1000303059

2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209943

Aviso

Aviso n.º 24/2006

Para os devidos efeitos se faz público que, conforme despacho do
presidente de 21 de Junho de 2006, no uso da competência que lhe é
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se procedeu à nomeação de um técnico superior de 1.ª classe — engenharia civil:

Nomeação em regime de substituição

Joaquina Maria Ganito Rosado.
Maria José Pita Charrua Portel.
Roberto Carlos Ramires Salvador.

José Pedro Ribeiro Proença Ribeiro.
Na sequência de concurso interno limitado aberto por aviso afixado nos Paços do Concelho de 21 de Março de 2006.
Mais se torna público que o funcionário deverá aceitar a nomeação
do respectivo lugar no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo Falamino
Barroso.
1000303056

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
Aviso
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 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, se torna
público que, por meu despacho datado de 9 de Maio corrente, foi
deferido o pedido de rescisão de contrato de trabalho com o cargo de
pedreiro, de Luís Carlos Cunha Espínola, a partir do dia 7 do próximo mês de Junho.
22 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ramos de
Aguiar.
3000205933

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aviso n.º 19/2006
Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 21 de Fevereiro de 2006, e no uso das competências
que me são conferidas pela a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e nos termos do disposto do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 1 de Março de 2006, e no uso das competências que
me são conferidas pela a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos do disposto do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada e republicada 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, foi nomeado, em regime de substituição, a partir de
1 de Abril de 2006, o técnico superior, Carlos Alberto de Assunção
Alho, no cargo de director do Departamento de Ordenamento e
Desenvolvimento.
2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209945

Aviso n.º 27/2006
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 3 de Abril de 2006 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 pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, por um ano, nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com Liliana Margarida de Oliveira Loureiro e Inês Filipa Ferreira Henriques Batista, classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, como fiscais municipais de 2.ª classe, escalão 1, índice 199
(640,62 euros), com início a 3 de Abril de 2006.
2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209938

Despacho n.º 46/P/2006
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, conjugada com o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
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, nomeio Maria Teresa do Rosário Lopes da Cruz Moreira, como chefe da Divisão de
Património, Arquivos e Bibliotecas, em comissão de serviço pelo
período de três anos, a partir desta data.
Fundamentação — no âmbito do procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de Património, Arquivos e Bibliotecas, aberto por despacho de 29 de
Março de 2006 e publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2006, na Bolsa de Emprego Público e no jornal Diário de Notícias, em 28 de Abril de 2006, foi seleccionada para ocupar
o cargo a candidata Maria Teresa do Rosário Lopes da Cruz Moreira,

