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 CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 1006/2009

Nomeações definitivas
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-

pacho datado de vinte e quatro de Novembro de 2008, nomeei 
definitivamente, ao abrigo do n.º 1, do artigo 6.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, os seguintes 
funcionários:

Nadador Salvador — 31 de Outubro de 2008:
Nuno Vasco de Jesus Silva.

Auxiliar Administrativo — 5 de Dezembro de 2008:
Anabela Alhais Gonçalves Benedito.
Carla Filipa Martins da Silva.
Telma Isabel Gonçalves Vieira da Silva.

Auxiliar Administrativo — 10 de Dezembro de 2008:
Rute Maria do Vale Travassos.
Guida Maria Ribeiro Afoito.

Auxiliar Administrativo — 28 de Dezembro de 2008:
Mirene Gisela Leal.
4 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel 

Fernandes da Silva Soares.
301075878 

 Aviso n.º 1007/2009

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar 
de chefe de secção de Águas e Saneamento

Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho datado 

de quinze de Dezembro de dois mil e oito, foi nomeado para o lugar 
de Chefe de Secção de Águas e Saneamento, o candidato ao concurso 
acima mencionado, que a seguir se indica:

João António Sequeira Pires

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis 
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas de 
acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei 
n.º 48/2006 de 29 de Agosto.

15 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

301115331 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 1008/2009
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho de 11 
de Dezembro de 2008 e na sequência do concurso externo de 
ingresso para admissão em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado para exercício de funções públicas com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho correspondente 
à categoria de técnico superior jurista — 2.ª classe (estagiário), 
se procedeu, com efeitos a partir de 15 de Dezembro de 2008, à 
celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeter-
minado com Teresa Margarida Capela Martins Almeida — escalão 
1, índice 321.

23 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 
Mendonça Varela.

301149336 

 Aviso n.º 1009/2009
Para o efeito previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-

Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro (aplicado à Administração Local 
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), torno público que por 
meu despacho datado de 12 de Dezembro de 2008, nomeei Sara Cristina 
Candeias Canha, Auxiliar dos Serviços Gerais, Escalão 1, Índice 128, 
mediante procedimento de reclassificação profissional em Assistente 
Administrativo, escalão 1, índice 199, ao abrigo do disposto no artigos 
1.º, e 5.º, n.º 1 a) ambos do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, conjugados com o artigo 7.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 
19 de Novembro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas).
23 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 

Varela.
301149296 

 Aviso n.º 1010/2009
Para o efeito previsto na alínea a) 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), torno público que por meu 
despacho datado de 19 de Dezembro de 2008, nomeei Jorge Manuel 
Olivença Carrão, desenhador de 1.ª classe, escalão 1, índice 222, em 
comissão de serviço extraordinária, mediante procedimento de reclassi-
ficação profissional em técnico superior 2.ª classe, escalão 1, índice 400, 
ao abrigo do disposto no artigos 1.º, e 5.º, n.º 1 a) ambos do Decreto -Lei 
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugados com o artigo 6.º, n.º 2, do 
Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas)
23 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 

Varela.
301149222 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso n.º 1011/2009
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do De-

creto-Lei n.º 427/89, de 07/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
407/91, de 17/10, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 
409/91, de 17/10 se faz público que, por meus despachos de 2008/12/19 
e 2008/12/22, irão ser celebrados os seguintes contratos:

Contrato de trabalho por tempo indeterminado com Fernando Jorge 
Hipólito Horta, como Técnico Superior de 2.ª classe (Licenciatura em 
Gestão e Administração Pública), da carreira Técnica Superior, perten-
cente ao Grupo de Pessoal Técnico Superior.

Contrato de trabalho por tempo indeterminado com Manuel Mendes 
Rodrigues Cavaqueira, como Técnico Superior de 2.ª classe (Licencia-
tura em Ciências), da carreira Técnica Superior, pertencente ao Grupo 
de Pessoal Técnico Superior.

Os candidatos tem o prazo de 20 dias para aceitação, após a publicação 
do presente aviso no Diário da República.

29 de Dezembro de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, 
Carlos Manuel dos Santos Baracho.

301165706 

 Edital n.º 33/2009
José Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, 

torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 28 
de Novembro de 2008 deliberou sob proposta da Câmara Municipal 
(126/2008), aprovada em 19 de Novembro de 2008:

a) Aprovar a actualização da tabela de taxas e tarifas em 3 %, com 
excepção das taxas constantes da secção IV do capítulo VIII (actividades 
económicas), designadamente mercados, feiras e acampamentos ocasio-
nais, de forma a entrar em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2009.

b) Aprovar a taxa municipal de direitos de passagem, conferidos às 
empresas de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em lugar 
fixo, em 0,25 % sobre a facturação mensal, para o ano 2009.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares de estilo.

9 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, José Macário 
Correia.

301132771 




