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Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 19 de Outubro de 2006 (Parte Especial)
2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Aviso

Anúncio
Processo n.º 645/03.7TYVNG-I.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Justino Santos Pinto.
Requerido — F. A. Pereira Passos, L.da
O Dr. Paulo Fernando Dias Silva, juiz de direito deste Tribunal, faz
saber que são os credores e a falida F. A. Pereira Passos, L.da, número
de identificação fiscal 502233087, com sede em Silvalde, Apartado 70, 4500 Espinho, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário Justino Santos Pinto (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).
29 de Setembro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias Silva. — A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.
1000306467

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho
Por deliberação do conselho administrativo de 5 de Maio de 2006,
é autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo de
Patrícia Alexandra da Silva Amorim como técnica superior de
2.ª classe, por um ano, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006,
pelo projecto «PROID 140». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
3000205460

Despacho
Por deliberação do conselho administrativo de 5 de Maio de 2006,
é autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo de
Carla Sofia Marques Chainho Damaso como técnica superior de
2.ª classe, por seis meses, com efeitos a partir de 15 de Abril de 2006,
pelo projecto «PROID 137». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
3000205463

AUTARQUIAS

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
13 de Setembro de 2006, e no uso da competência delegada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi convertida em definitiva a nomeação, em regime de
comissão de serviço extraordinária, da funcionária Maria de Fátima
Vieira Gomes, com a categoria de auxiliar técnica de educação, com
efeitos a partir de 19 de Setembro de 2006.
14 de Setembro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, José Carlos Martins Rolo.
1000306457

Aviso
Concurso interno para admissão de três estagiários para
ingresso na carreira técnica superior de assessoria de
administração.
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 20 de Setembro de 2006, proferidos no uso de competência delegada, foram nomeadas definitivamente para lugares da categoria de
técnico superior de 2.ª classe, assessoria de administração, do quadro
de pessoal do município de Albufeira, as estagiárias Fernanda Filipe
Bonifácio Coelho e Maria Custódia da Conceição Sobral, aprovadas
no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 134, de 14 de Julho de 2005, as quais deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
27 de Setembro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, José Carlos Martins Rolo.
1000306455

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Setembro de 2006, e no uso da competência delegada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi convertida em definitiva a nomeação, em regime de
comissão de serviço, da funcionária Maria do Carmo Martins da Conceição, com a categoria de tesoureira, com efeitos a partir de 5 de
Setembro de 2006.
28 de Setembro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, José Carlos Martins Rolo.
1000306456

Aviso
Em conformidade com o disposto na alínea c) 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 de 16 de Setembro de 2006, e a pedido do
interessado, foi o funcionário Aníbal da Palma Xavier exonerado do
lugar da categoria de assistente administrativo do quadro de pessoal
do município de Albufeira, de que era titular, com efeitos a partir de
17 de Agosto de 2006.
28 de Setembro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, José Carlos Martins Rolo.
1000306458

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Medidas preventivas na área do Plano de Pormenor
da Zona Nascente de Loures

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/88

Pedro Manuel Farmhouse Simões Alberto, presidente da Assembleia Municipal de Loures, torna público que esta Assembleia Municipal, na sua 4.ª sessão ordinária, realizada em 19 de Setembro de 2006,
deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar o estabelecimento de medidas preventivas na área do Plano de Pormenor da Zona
Nascente de Loures, pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 109.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro.
27 de Setembro de 2006. — O Presidente da Assembleia Municipal
de Loures, Pedro Manuel Farmhouse Simões Alberto. 3000217011

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 5/88, a requerimento de Luís Ferreira, residente
na Avenida dos Carvalhinhos, freguesia de Freixo de Cima, concelho
de Amarante, número de identificação fiscal 170745210, na qualidade
de proprietário do lote n.º 12 do referido alvará de loteamento, sito
no lugar dos Carvalhinhos, freguesia de Freixo de Cima, pelo período
de 15 dias, que se inicia 8 dias após a publicação do presente aviso na
2.ª série, parte especial, do Diário da República.

