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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,
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Diário da República, 2.ª série — Parte Especial
por possuir o perfil para prosseguir as atribuições, competências e os
objectivos do serviço da referida Divisão, conforme o mencionado na
acta da reunião do júri do procedimento concursal, realizada em 17 de
Maio de 2006, da qual consta a proposta de nomeação.
Nota curricular (académica e profissional).
Currículo académico:
Licenciada em História, mestre em História dos Descobrimentos e
da Expansão Portuguesa e doutoranda em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.
Currículo profissional:
Exerceu as seguintes funções:
Professora de história desde o ano lectivo de 1987-1988, na Escola
Secundária do Cartaxo;
Escola C + S da Chamusca;
Escola Preparatória Mário Beirão, em Beja;
Escola C + S de Boticas;
Escola Preparatória de Alcanena;
Escola Básica 1,2,3 de Rio Maior;
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Tagarro, no Cartaxo; e
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. João II, em Santarém.
Exerceu os seguintes cargos: delegada de história, coordenadora do
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas, directora de
turma, coordenadora dos directores de turma e membro da Assembleia de Escola e do Conselho Pedagógico.
Apresentou diversas comunicações em colóquios e conferências,
realizou diversos estudos e publicou diversos estudos e trabalhos.
Participação em diversos congressos, colóquios, cursos e acções de
formação em áreas como História, Literatura, Património e Museus.
1 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209940

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 003/GAE/DDET/2006
Anulação
Informa-se que se procede à anulação do aviso n.º 001/GAE/DDET/
2006, publicado no dia 18 de Abril de 2006 no Diário da República,
da 3.ª série, relativo à abertura de concurso público para concessão de
uma licença de táxis — regime de estacionamento fixo — veículo com
lotação de sete lugares, incluindo condutor, freguesia de Santo André — local — Vila Nova de Santo André, município de Santiago do
Cacém, uma vez que o mesmo já tinha sido publicado no Diário da
República, da 3.ª série, de 15 de Março de 2006.

Nuno Peliquito de Morais Tavares — auxiliar dos serviços gerais.
Vítor Hugo Dias Moreira — auxiliar dos serviços gerais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto.)
13 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303066

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi celebrado contrato a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Sérgio Miguel Ferreira
Pinto Correia, para a categoria de técnico superior — estagiário, a
ser remunerado pelo índice 321 e pelo período de um ano. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 27 de Agosto.)
13 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303067

Aviso
Para 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, torna-se público que,
por meu despacho, procedi à renovação da contratação a termo resolutivo certo, por mais um ano, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com os seguintes trabalhadores:
António Ferreira Leite.
Luís Manuel Almeida Ferreira.
Marcelo de Oliveira Valente Ferreira.
19 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303065

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Aviso
Transferência

26 de Maio de 2006. — O Vereador das Actividades Económicas e
Turismo (no uso da competência subdelagada através do despacho
n.º 021/GAP/2005), Álvaro Beijinha.
1000303030

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do signatário de 14 de Junho de 2006, foi aceite, ao abrigo do artigo 25.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, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a transferência de Catarina Raquel Ferreira de Sousa, assistente administrativo
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, nomeando-se
para igual categoria do quadro de pessoal desta Câmara Municipal,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 19 de
Junho de 2006. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

16 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000303035

Aviso

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea f) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os contratados abaixo indicados:

Para os devidos efeitos se torna público que o concurso a seguir
indicado foi anulado por despacho do presidente da Câmara datado de
12 de Junho de 2006:

Início em 9 de Junho de 2006:
Ana Patrícia da Silva Oliveira — auxiliar dos serviços gerais.
André Ricardo Oliveira Pinto Amorim — auxiliar dos serviços gerais.
André Silva Remelhe Soares Ferreira — auxiliar dos serviços gerais.
Andreia Sofia Sousa Monteiro — auxiliar dos serviços gerais.
Carina Milene Sampaio Magano — auxiliar dos serviços gerais.
Cecília Pinho Teixeira Camisão — auxiliar dos serviços gerais.
Cristina Salomé Martins Oliveira — auxiliar dos serviços gerais.
Diana Rosa Silva Bastos — nadador-salvador.
Diogo de Almeida Vaz — nadador-salvador.
Flávio Rafael Matos Pereira — auxiliar dos serviços gerais.
Joel Patrício de Oliveira Coelho — nadador-salvador.
Liliana Patrícia Oliveira Costa — auxiliar dos serviços gerais.
Mário André da Costa Lima — auxiliar dos serviços gerais.
Nuno José Brandão Correia — auxiliar dos serviços gerais.

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe — fiscal municipal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 247, de 27 de Dezembro de 2005.
19 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000303034

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO PICO
Aviso
Contratação de pessoal a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na

