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Luís Gonçalves Andrade, na categoria de auxiliar dos serviços
gerais, grupo de pessoal auxiliar.
22 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Francisco José Aguiar Ramalho Correia.

CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso n.º 6524/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que foi celebrado contrato a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Maria de Fátima Dias Lourinho Fernandes, para a categoria de técnica superior de 2.ª classe, área
de economia e gestão, a ser remunerada pelo índice 400, pelo prazo
de dois anos, com início em 1 de Agosto de 2005.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Aviso n.º 6527/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do vereador a tempo inteiro, Vítor Manuel Martins Guerreiro, na ausência do presidente
da Câmara, foram prorrogados os prazos dos contratos a termo
resolutivo certo que abaixo se discriminam:
Aida Filipa Gomes Cristina e Francisca Assunção Frangão Chanfana, a exercerem funções equiparadas a auxiliar administrativa,
por mais 12 meses, a partir de 3 de Setembro de 2005.
18 de Agosto de 2005. — O Vereador, a tempo inteiro, Vítor
Manuel Martins Guerreiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Barão Martelo.
Aviso n.º 6525/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que foi celebrado contrato a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Elsa de Jesus Rodrigues Rolo
Galhós, para a categoria de técnica superior de 2.ª classe, animação educativa e sociocultural, a ser remunerada pelo índice 400,
pelo prazo de três anos, com início em 1 de Agosto de 2005.
26 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Barão Martelo.

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
Aviso n.º 6526/2005 (2.ª série) — AP. — António Esteves
Morgado, presidente da Câmara Municipal do concelho do Sabugal,
usando da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, torna público que foram renovados, por mais um ano,
os contratos a termo celebrados entre este município e:
Ana Isabel Soares Carreira — técnica de engenharia topográfica.
Telmo João Pardal Salgado — técnico superior de geografia.
9 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado.
Nome

Aviso n.º 6528/2005 (2.ª série) — AP. — Manuel da Silva
Soares, presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga:
Faz público que, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações promovidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e em cumprimento do deliberado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de Outubro de 2004, se encontra em apreciação pública, pelo período de
30 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do respectivo aviso no Diário da República, para recolha de sugestões, a proposta de alteração do regulamento municipal de urbanização,
edificação e taxas. O processo poderá ser consultado na secretaria
do Município de Sever do Vouga, no período normal de funcionamento.
E para constar e demais efeitos se publica o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.
17 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Aviso n.º 6529/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se
torna público que foram renovados os contratos de trabalho a termo
certo, com os trabalhadores abaixo mencionados:
Categoria

Carlos Manuel Pires Viegas .........................................
Anabela Gomes Vieira Lourenço ................................
Isabel da Encarnação Vidal Ferreira Alberto ..............
Sofia Isabel Santos Amador .........................................
Paula Cristina Duarte Silva Brás .................................

Operário serralheiro
Auxiliar de serviços
Auxiliar de serviços
Auxiliar de serviços
Auxiliar de serviços

civil ...................................
gerais ................................
gerais ................................
gerais ................................
gerais ................................

Período
de renovação
(em anos)

Data
de renovação

2
1
1
1
1

8-3-2005
1-9-2005
1-9-2005
1-9-2005
1-9-2005

12 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
Aviso n.º 6530/2005 (2.ª série) — AP. — Contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que,
na sequência da oferta pública de emprego foram admitidos, por contrato de trabalho a termo certo por um ano, os trabalhadores abaixo
mencionados:
Nome

Paulo Alexandre Ribeiro Ferreira ................................
Ricardo Jorge dos Santos Pinto ...................................

Categoria

Data
de publicação
da oferta pública
de emprego

Data
de assinatura
do contrato

Técnico superior estagiário de desporto ...........
Técnico superior estagiário de desporto ...........

22-6-2004
22-6-2004

15-10-2004
15-10-2004

19 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, José Paulo Barbosa Moreira de Sousa.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Edital n.º 546/2005 (2.ª série) — AP. — José Macário Correia, presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna público que a
Câmara Municipal, em sua reunião realizada no dia 27 de Julho de 2005, aprovou a seguinte alteração à Tabela de Taxas e Tarifas Municipais.

