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de 23 de Dezembro de 2008, com a candidata aprovada em primeiro 
lugar no referido concurso:

Sandra Isabel de Oliveira Varino Fernandes, na categoria de Técnico 
Profissional de Biblioteca e Documentação de 2ª classe, com a posição 
remuneratória referente ao escalão 1, índice 199, a que corresponde a 
remuneração de 663,88.

23 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, José Inácio 
Marques Eduardo.

301152016 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 886/2009

Concurso interno de acesso limitado para 1 lugar
de técnico profissional especialista principal (Educação)

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado 
de hoje, foi nomeado definitivamente, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto -Lei n.º 407/91, de 17 de Julho, aplicável à Admi-
nistração Local por força do Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 
Carlos José da Conceição, para um lugar vago de técnico profissional 
especialista principal (Educação), existente no quadro de pessoal, can-
didato aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso afixado no 
local de trabalho em 21 de Outubro de 2008.

O candidato deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas).
22 de Dezembro de 2008. — Na ausência do Presidente da Câmara, a 

Vice -Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.
301175426 

 Aviso n.º 887/2009

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro civil de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado 
de hoje, foi nomeada definitivamente, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 407/91, de 17 de Julho, aplicável à Admi-
nistração Local por força do Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 
Marisa Rosa Mestre da Palma, para um lugar vago de Engenheiro Civil 
de 1.ª Classe, existente no quadro de pessoal, candidata aprovada no 
concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 212, de 31 de Outubro de 2008.

A candidata deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas).
22 de Dezembro de 2008. — Na ausência do Presidente da Câmara, 

a Vice -Presidente, Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos.
301175491 

 Aviso n.º 888/2009

Concurso Interno de Acesso Geral para 12 Lugares
de Assistente Administrativo Principal

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado 
de hoje, foi nomeado definitivamente, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto -Lei n.º 407/91, de 17 de Julho, aplicável à 
Administração Local por força do Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de 
Outubro, Sónia Marina Zarcos, Nuno Joel de Jesus Pacheco da Costa, 
David Alexandre Alves Neto, José Manuel Relva Salvador, Maria Lara 
Fernandes da Conceição Silva, Maria Maria Margarida da Veiga Pacheco, 
Rute Amaro dos Santos, Susana Cristina Figueiras Rodrigues, Susana 
Maria Varela Caetano Guerreiro Matos, Ana Maria Ramires Teixeira 
Guerreiro, Maria Emília da Costa Aleixo Simões e Manuela de Jesus 
Duarte, para 12 lugares vagos de Assistente Administrativo Principal, 
existentes no quadro de pessoal, candidatos aprovados no concurso em 
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 212, de 31 de Outubro de 2008.

Os candidatos deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar 
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas).

31 de Dezembro de 2008. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria 
Joaquina Baptista Quintans de Matos.

301175353 

 CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Aviso n.º 889/2009
Para os efeitos estabelecidos na aplicação conjugada dos artigos 74.º 

n.os 1 e 2 e 77.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Re-
gional n.º 14/2000-A, de 23 de Maio, na redacção do Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2002-A, de 11 de Abril, torna-se público, que se encontra 
a decorrer o processo de elaboração do Plano de Pormenor das Lajes 
do Pico, em conformidade com as deliberações da Câmara Municipal 
das Lajes do Pico, respectivamente datadas de 16/09/2004, 01/04/2005 
e 31/08/2006, e em conformidade com o despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária Regional do Ambiente e do Mar publicado na 2.ª série n.º 21, 
no Jornal Oficial de 24 de Maio de 2005, que constituiu a comissão de 
acompanhamento de elaboração do mesmo plano de pormenor.

Nestes termos poderão todos os interessados formular sugestões à 
autarquia e ou à comissão de acompanhamento, no prazo de 15 dias 
a contar da publicação do presente aviso, encontrando-se o processo 
disponível para consulta no edifício sede dos Paços do Concelho, sito na 
Rua de São Francisco, Lajes do Pico, dentro do horário de funcionamento 
das 8:30 às 12.30 e das 13:30 às 16.30 horas.

16 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Sara Maria 
Alves da Rosa Santos.

301116069 

 Aviso n.º 890/2009

Nomeação

Concurso externo de ingresso para o provimento de dois
 lugares de cantoneiro

de limpeza, do grupo de pessoal auxiliar
Para os devidos efeitos torno público que, por meu Despacho de 15 

de Dezembro do corrente ano, e na sequência do Concurso Externo de 
Ingresso para o provimento de dois lugares de Cantoneiro de Limpeza, 
do Grupo de Pessoal Auxiliar, aberto por Aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 138, de 18 -07 -2008, nomeei os candidatos 
classificados em primeiro e segundo lugares, a saber: Manuel Fer-
nando Bettencourt Dutra e Eduíno Alberto Machado Soares, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 
18 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei 
n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República. 
(Isento do Visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto.)

16 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Sara Maria 
Alves da Rosa dos Santos.

301106381 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso n.º 891/2009
1 — Nos termos do disposto nos artigo 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 

204/98, de 11 de Julho, adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se constar que, por despachos de 12 
e 14 de Novembro de 2008, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso no 
Diário da República concurso interno de acesso geral para provimento 
de 1 lugar de operário qualificado (Jardineiro) principal;

2 — Nos termos do disposto no artigo 41.º da Lei n.º 53/2006, de 7 
de Dezembro, conjugado com a Portaria 1499-A/2007, de 21 de No-
vembro, foi publicada no SIGAME — Sistema Integrado de Gestão e 
Apoio à Mobilidade Especial, foi efectuado o procedimento prévio de 


