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a contar da data da publicação do acto de nomeação, nos termos do
artigo 11.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.
(Não está sujeito ao visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

pública. (Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1
do artigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de Agosto.)
29 de Setembro de 2006. — O Presidente, Fernando José de Cintra Santana.
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27 de Outubro de 2006. — O Presidente, José Bernardo Lopes
Belchior.
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RECTIFICAÇÕES
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE SAGRES
Concurso limitado para um lugar
de assistente administrativo principal
Para os devidos efeitos, torna-se público que por deliberação da
Junta de Freguesia de Vila de Sagres, tomada em reunião extraordinária de 14 de Agosto de 2006, e no uso da competência que me é
conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei
n.º 5/A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada com efeitos a partir do
dia 15 de Agosto de 2006, para o lugar em epígrafe, a candidata Maria
Rosária do Carmo Pinheiro Fonseca.
O termo de aceitação deverá ser assinado no prazo legal de 20 dias,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Re-

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL
Rectificação n.° 66/DAGP/2006
Para os devidos efeitos rectifica-se o aviso n.º 66/DAGP/2006 deste
município, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, Parte Especial, de 18 de Outubro de 2006, relativo à nomeação de cinco
operários semi-qualificados (cantoneiro de vias municipais), pelo que
onde se lê «e Luís Eduardo Roçadas» deve ler-se «e Luís Eduardo
Roçadas de Carvalho».
20 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel do
Nascimento Martins.
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