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Helena Sofia Pinto Nunes Gomes.
José Manuel Sousa Grave
Sílvio Rodrigues Moreira
Sónia Cristina Bello Gonçalves.
Ana Isabel Sequeira Carvalho.
Maria da Piedade Cala Papança Almeida.
Maria João Lopes Pombeiro.
Vânia Cristina Sezões Mendes.

18 de Julho de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Moisés
Batista Pereira.

Agrupamento de Escolas de Santo André

Aviso n.o 20 299/2007

Para cumprimento do disposto nos artigos 93.o e 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada
no placard da entrada dos serviços administrativos da Escola Básica
dos 2.o e 3.o Ciclos de Santo André (sede do Agrupamento) a lista
de antiguidade do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2007.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

29 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Manuel Pinela Espada.

Agrupamento de Escolas de Vila Boim

Despacho n.o 24 139/2007

Paula Jesus Pulhas Brás Caldeira, auxiliar de acção educativa do
quadro de vinculação do distrito de Portalegre, em exercício de funções
no Agrupamento de Escolas de Vila Boim, foi nomeada, em regime
de substituição, encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de
acção educativa, ao abrigo do disposto no n.o 6 do artigo 26.o do
Decreto-Lei n.o 262/2007, de 19 de Julho, a partir do dia 20 de Julho
de 2007.

9 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Inácio Martins Ramalho.

PARTE D

TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete do Presidente

Despacho n.o 24 140/2007

Ao abrigo do n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, nomeio o advogado licenciado António Miranda Ribeiro
para continuar a prestar colaboração ao Gabinete do Presidente do
Tribunal no âmbito dos recursos administrativos e do contencioso
administrativo e de outros meios similares relacionados com a acti-
vidade de natureza administrativa dos órgãos de gestão.

Esta colaboração tem a duração de um ano, eventualmente reno-
vável, em função do estado dos processos, e produz efeitos imediatos,
fixando-se a remuneração mensal em E 1000, acrescidos de IVA.

9 de Outubro de 2007. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira
Martins.

Despacho n.o 24 141/2007

Tendo sido publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 195,
de 10 de Outubro de 2007, a lista de classificação e graduação final
relativa ao concurso curricular para recrutamento de juízes conse-
lheiros para o Tribunal de Contas, nomeio juiz conselheiro do quadro
do Tribunal de Contas, em comissão permanente de serviço, o pro-
curador-geral-adjunto Dr. António Manuel dos Santos Soares, com
efeitos a partir de 24 de Outubro de 2007, dada a urgente conveniência
de serviço.

10 de Outubro de 2007. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira
Martins.

Despacho n.o 24 142/2007

Tendo sido publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 195,
de 10 de Outubro de 2007, a lista de classificação e graduação final
relativa ao concurso curricular para recrutamento de juízes conse-
lheiros para o Tribunal de Contas, nomeio juiz conselheiro além do
quadro do Tribunal de Contas, em comissão permanente de serviço,
o Prof. Doutor José Manuel Monteiro da Silva, com efeitos a partir
de 24 de Outubro de 2007, dada a urgente conveniência de serviço.

10 de Outubro de 2007. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira
Martins.

Despacho n.o 24 143/2007

Tendo sido publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 195,
de 10 de Outubro de 2007, a lista de classificação e graduação final

relativa ao concurso curricular para recrutamento de juízes conse-
lheiros para o Tribunal de Contas, nomeio juiz conselheiro além do
quadro do Tribunal de Contas, a título definitivo, o Dr. Raul Jorge
Correia Esteves, com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2007,
dada a urgente conveniência de serviço.

10 de Outubro de 2007. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira
Martins.

Despacho n.o 24 144/2007

Tendo sido publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 195,
de 10 de Outubro de 2007, a lista de classificação e graduação final
relativa ao concurso curricular para recrutamento de juízes conse-
lheiros para o Tribunal de Contas, nomeio juíza conselheira além
do quadro do Tribunal de Contas, em comissão permanente de serviço,
a Dr.a Helena Maria Mateus de Vasconcelos Abreu Lopes, com efeitos
a partir de 24 de Outubro de 2007, dada a urgente conveniência
de serviço.

10 de Outubro de 2007. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira
Martins.

2.O JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE ALBERGARIA-A-VELHA

Anúncio n.o 7063/2007

Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Processo n.o 594/06.7TBALB

Credor — ZIZI — Indústria de Confecções, L.da

Insolvente — NAUTIALB — Comércio de Vestuário, Unipes-
soal, L.da

NAUTIALB — Comércio de Vestuário, Unipessoal, L.da, número
de identificação fiscal 506296652, Vista Alegre, lote 7, Zona Industrial,
3850 Albergaria-a-Velha.

Administradora da insolvência — Dr.a Alexina Vila Maior, Rua do
Conselheiro Luís de Magalhães, 64, 4.o, sala Af, 3800-239 Aveiro.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insu-
ficiência da massa insolvente para satisfação das custas do processo
e as restantes dívidas da massa insolvente — artigo 230.o, n.o 1, alí-
nea d), do CIRE.

Efeitos do encerramento os previstos nos artigos 233.o e 234.o do
CIRE.




