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JUNTA DE FREGUESIA DE SETÚBAL (SÃO JULIÃO)
Aviso n.º 2003/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo/resolutivo. — Em cumprimento do disposto
na alínea b) 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, faz-se público que foi celebrado contrato de trabalho a termo certo/resolutivo entre esta Junta de Freguesia e o candidato Germano Luís Tristão Rodrigues, com a categoria de calceteiro, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. O contrato tem a duração de
nove meses, com início a 9 de Fevereiro de 2005. A remuneração
é a correspondente ao índice 142.
11 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Junta, Maria do
Carmo Jacinto Duarte Lopes.

Aviso n.º 2004/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo/resolutivo. Em cumprimento do disposto na
alínea b) 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, faz-se público que foi celebrado contrato de trabalho a termo certo/resolutivo entre esta Junta de Freguesia e o candidato José Miguel Viegas Tavares Freire, com a
categoria de auxiliar administrativo, nos termos da alínea h) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. O contrato
tem a duração de um ano, com início a 20 de Janeiro de 2005. A
remuneração é a correspondente ao índice 128.
11 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Junta, Maria do
Carmo Jacinto Duarte Lopes.

JUNTA DE FREGUESIA DE VERDERENA
Aviso n.º 2005/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Faz-se público que, em cumprimento do n.º 1 do artigo 95.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se encontra afixada a
lista de antiguidade dos funcionários desta autarquia, com referência a 31 de Dezembro de 2004, para consulta dos interessados.
Da sua organização cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30
dias consecutivos, a contar da data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, de acordo com o n.º 1 do
artigo 96.º do referido decreto-lei.
18 de Fevereiro de 2005. — A Presidente da Junta, Anabela Ventura
Carvalho da Mota.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Aviso n.º 2006/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público
que pelo meu despacho n.º 06/CA/2005, de 20 de Janeiro, foi autorizada (nos termos do artigo 2.º, n.º 1, e artigo 10.º, n.º 2, da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e artigo 140.º, n.º 2, da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto), a renovação do contrato de trabalho,
celebrado com Jorge Pereira de Abreu, na categoria de engenheiro
de 2.ª classe.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 3 de Fevereiro de 2005.
20 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

Aviso n.º 2007/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público que, pelo meu despacho n.º 12/CA/2005, de 14 de Fevereiro,
foi autorizada (nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, e artigo 139.º, n.º 1, da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto), a renovação do contrato de trabalho a termo, celebrado
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com João Paulo Simões Fernandes, Luís Filipe Monjinho Candeias
e Pedro Luís Gomes Sousa Teles, na categoria de leitor-cobrador
de consumos.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 1 de Abril de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

Aviso n.º 2008/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público
que pelo meu despacho n.º 13/CA/2005, de 14 de Fevereiro, foi
autorizada (nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, e artigo 139.º, n.º 1, da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto), a renovação do contrato de trabalho a termo, celebrado
com Márcia Sofia da Silva Gonçalves, na categoria de assistente
administrativo.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 1 de Abril de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

Aviso n.º 2009/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público
que pelo meu despacho n.º 14/CA/2005, de 15 de Fevereiro, foi
autorizada (nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, e artigo 139.º, n.º 1, da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto), a renovação do contrato de trabalho a termo, celebrado
com Luís Miguel Robalo dos Santos, na categoria de condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 1 de Abril de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

Aviso n.º 2010/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público
que pelo meu despacho n.º 15/CA/2005, de 16 de Fevereiro, foi
autorizada (nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, e artigo 139.º, n.º 1, da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto), a renovação do contrato de trabalho a termo, celebrado
com Pedro Miguel de Almeida Valente, Davide Lima Conde, Fernando Jorge Rodrigues Galhoz e Victor Manuel Montes Friezas, na
categoria de cabouqueiro.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 1 de Abril de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Aviso n.º 2011/2005 (2.ª série) — AP. — Dando cumprimento
ao disposto no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
faz-se público que os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo adjudicaram no ano de 2004, ao consórcio Tecnovia Açores — Sociedade de Empreitadas, L.da, e Tomás
de Oliveira, Empreiteiros, S. A., mediante concurso público, pelo
valor de 1 192 456,70 euros, acrescido do IVA à taxa legal de 4 %,
a empreitada de construção das 6.ª e 7.ª células de resíduos sólidos
do aterro sanitário intermunicipal da ilha Terceira.
27 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Elmiro Carreira Mendes.

