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Diário da República, 2.ª série — N.º 243 — 20 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vereador de pessoal datado de 28 de Novembro de 2006, no uso de competências delegadas ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, foi nomeada, nos termos do n.º 5 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, Maria Ana Prelada Correia Ferraz, na categoria
de técnico superior consultora jurídica de 2.ª classe.
A nomeada será remunerada pelo escalão 1, índice 400, conforme
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso.
O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
28 de Novembro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança.
3000221914

Início a 2 Janeiro 2006, por um período de três meses, renovado
por mais um ano, terminando em 2 de Abril de 2007:
Ana Mafalda Borges Melo.
Categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, com
início a 7 de Novembro de 2005, por um período de seis meses, renovado por mais um ano, terminando em 7 de Maio de 2007:
Maria da Natividade Cabral Inácio Botelho.
Categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, com
início a 16 de Janeiro de 2006, por um período de seis meses, renovado por mais um ano, terminando em 16 de Julho de 2007:
Ana Maria Gaspar Mota.
Ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, categoria de técnico superior de 2.ª classe — design,
renovado por mais um ano terminando em 2 de Fevereiro de 2007:
Pedro Miguel da Silva Martins.
11 de Outubro de 2006. — O Vereador a Tempo Inteiro, Durval
Carlos Almeida Faria.
3000217433

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (AÇORES)
Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, considerando a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público
que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo, por urgente conveniência de serviço, ao abrigo da alínea h)
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os
seguintes trabalhadores:

Aviso n.º 407/2006

Categoria de bilheteira, escalão 1, índice 133, prazo de 12 meses,
com início de funções a 23 de Março de 2006:
Vera Mónica Botelho Moniz.
Categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, prazo de três meses, com início de funções a 17 de Junho de 2006:
Dinis Alberto Couto e Castro.
Daniela Ventura Furtado.
Maria do Rosário Silva Pires Bisarro.
Maria do Rosário Cordeiro Oliveira Metade.
Rita Filomena Borges Laranja Matos.
Graça da Conceição Bizarro da Costa.
Cidália Maria Henrique da Silva Monteiro.
Categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, prazo
de dois meses, com início de funções a 3 de Julho de 2006:
Susana Paula de Medeiros Favela.
Categoria de assistente administrativo, escalão 1, índice 199, prazo de seis meses, com início de funções a 3 de Julho de 2006:
Frederico Arruda de Mendonça.
10 de Outubro de 2006. — O Vereador a Tempo Inteiro, Durval
Carlos Almeida Faria.
3000217432

Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, considerando a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público
que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo, por urgente conveniência de serviço, ao abrigo da alínea h)
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os
seguintes trabalhadores:
Categoria de assistente administrativo, escalão 1, índice 199, com
início a 2 de Dezembro de 2005, por um período de três meses, renovado por mais um ano, terminando a 2 de Março de 2007:
Ana Sofia Teles Rego.

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se encontra aberto um período de discussão pública, nos termos do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a duração de
15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso na 2.ª série do Diário da República, respeitante ao projecto
para alteração ao loteamento sito na Rua de 6 de Outubro, freguesia
de Odiáxere, Lagos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 3/94, cujos requerentes são Rui José Carvalho Albino e Maria Filomena Fernandes Albino, residentes na Urb. Cerro das Mós, lote 345, bloco C,
1.º, esquerdo, Lagos.
Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente para consulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de
Loteamentos Urbanos desta Câmara Municipal (Edifício Trindade —
Rossio da Trindade), convidando-se todos os interessados para,
no decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito,
as reclamações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.
5 de Dezembro de 2006. — Por delegação de assinatura, a Directora do Departamento, Célia Correia.
1000308752

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso
Concurso n.º 20/2006 interno geral de acesso para preenchimento de um lugar na categoria de operário principal da carreira de carpinteiro de limpos do grupo de
pessoal operário qualificado.
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vereador dos Serviços Administrativos com poderes delegados pelo presidente desta Câmara Municipal de 22 de Novembro de 2006, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de
acesso para preenchimento de um lugar na categoria de operário principal da carreira de carpinteiro de limpos do grupo de pessoal operário qualificado, do quadro de pessoal deste município.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/
90, de 4 de Abril, e 6/96, de 31 de Janeiro.

