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ANEXO II
Auto de eliminação n.o ...

Aos . . . dias do mês . . . de . . ., no Arquivo Municipal da Câmara Municipal do Barreiro na presença dos abaixo assinados, procedeu-se
à inutilização por . . ., de acordo com a deliberação de Câmara de . . . e a legislação em vigor, bem como as disposições da tabela de
selecção, dos documentos a seguir identificados:
Número de referência
da tabela

Título da série ou subsérie

Número de tipo da unidade
de instalação

Suporte

Datas extremas

Metragem

. . . (responsável pelo serviço produtor).
. . . (responsável pelo Arquivo Municipal).
. . . (representante da Autarquia Local).
ANEXO III
Requisição externa de documentos

Barreiro, . . . de . . . de . . .
O responsável pelo Arquivo Municipal, . . . (3)
O representante de . . . (1), . . . (4)
(1) Identificação da entidade organizadora da exposição.
(2) Data limite para devolução da documentação.
(3) Assinatura do responsável do Arquivo Municipal.
(4) Assinatura do representante da entidade organizadora da
exposição.
ANEXO VI
Legislação em vigor em 15 de Setembro de 2005:

ANEXO IV

Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento
Administrativo);
Lei n.o 65/93, de 26 de Agosto (acesso aos documentos da Administração), com as alterações introduzidas pela Lei n.o 8/95,
de 29 de Março (regulamenta os serviços de apoio à Comissão
de Acesso aos Documentos Administrativos e clarifica aspectos
da disciplina do acesso aos documentos da Administração
Pública), e a segunda alteração pela Lei n.o 94/99, de 16 de
Julho (regula o acesso aos documentos da Administração);
Decreto-Lei n.o 16/93, de 23 de Janeiro (regime geral dos arquivos
e do património arquivístico);
Portaria n.o 412/2001, de 17 de Abril (regulamenta a avaliação,
selecção e eliminação dos documentos das autarquias locais
e os procedimentos administrativos que lhes estão associados).

Requisição interna de documentos

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Requisição n.o . . . / . . .
Levantamento do documento
Designação. . .
Datas extremas. . .
Prazo previsto para entrega. . .
Serviço requisitante. . .
Funcionário/responsável. . .
Data . . . - . . . - . . .
Devolução do documento
Data . . . - . . . - . . .
Serviço requisitante. . .
Responsável pela devolução. . .
Responsável pelo Arquivo Municipal. . .
ANEXO V
Auto de entrega
Aos . . . dias do mês . . . de . . ., no Arquivo Municipal, perante
os abaixo assinados, dando cumprimento ao artigo 19.o, alínea e),
do Regulamento do Arquivo Municipal do Barreiro, procedeu-se ao
empréstimo da documentação constante da relação em anexo, rubricada e autenticada por ambas as partes.
O identificado conjunto documental ficará sob custódia de . . . (1),
que desde já se compromete a cumprir as normas ou procedimentos
constantes do Regulamento do Arquivo Municipal e a proceder à
sua devolução até . . . - . . . - . . . (2).
Da entrega lavra-se o presente auto, feito em duplicado e assinado
pelas partes intervenientes no processo.

Aviso n.o 7357/2005 (2.a série) — AP. — Renovação de contratos
de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-se público
que, ao abrigo do disposto no artigo 10.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de
Junho, e por despacho exarado em 6 de Outubro de 2005, se procedeu
à renovação dos contratos de trabalho a termo certo com os seguintes
trabalhadores:
João Miguel Fernandes Cardoso, motorista de pesados, escalão 1,
índice 151 — com início em 30 de Novembro de 2005 até 29 de
Novembro de 2006.
Porfírio Sousa Lopes, motorista de pesados, escalão 1,
índice 151 — com início em 30 de Novembro até 29 de Novembro
de 2006.
Pedro Manuel Lagareiro Sousa Santos, técnico superior de 2.a classe
de comunicação social, escalão 1, índice 400 — com início em 30
de Novembro de 2005 até 29 de Novembro de 2006.
[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.o 3, alínea g), do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.]
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.
Aviso n.o 7358/2005 (2.a série) — AP. — Contratação a termo
certo. — Para os efeitos do disposto na alínea b) 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, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que, por deliberação da Câmara na sua reunião de
3 de Outubro de 2005, foi celebrado contrato de trabalho a termo
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certo, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, com Fernando Correia Cortinhas, calceteiro (operário), pelo prazo de um ano, a iniciar no dia 4 de Outubro de 2005
e termo no dia 3 de Outubro de 2006, com a remuneração de E 450,37,
a que corresponde o escalão 1, índice 142, acrescido de subsídio de
refeição no valor de E 3,83/dia. [Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.o 3, alínea g) do artigo 114.o da
Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
Edital n.o 588/2005 (2.a série) — AP. — Taxas do imposto municipal sobre imóveis. — João Augusto Matias Pereira, presidente da
Câmara Municipal de Castro Daire, torna público que a Assembleia
Municipal de Castro Daire, na sua sessão ordinária de 23 de Setembro
de 2005, deliberou, em conformidade com a alínea f) do n.o 2 do
artigo 53.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com as alíneas b)
e c) do n.o 1 e com o n.o 4 do artigo 112.o do Decreto-Lei n.o 287/2003,
de 12 de Novembro, fixar as seguintes taxas do imposto municipal
sobre imóveis (IMI), a aplicar em 2006:
Prédios urbanos — 0,7 %;
Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI — 0,3%.
Para constar, publica-se este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares do costume.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira.
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Aviso n.o 7364/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 19 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Carla Maria Machado Mateus,
Paulo Jorge Pereira Bragança e Virgílio Borges Rodrigues, como auxiliares de serviços gerais.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7365/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 19 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com José Jorge Alves Pimentel
Sarmento, como apontador.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7366/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 19 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com António Costa Carvalho Branco,
como lavador de viaturas.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7367/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 15 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Marta Fernandes Rodrigues,
como auxiliar de serviços gerais.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
Aviso n.o 7359/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, por meu despacho de 19 de Julho de 2005
e ao abrigo do disposto no artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo período de seis meses, com Eunice Marisa Silva Pereira, como
arquitecta paisagista.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7360/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, por meu despacho de 19 de Julho de 2005
e ao abrigo do disposto no artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo período de seis meses, com Miguel José Martins Bárcia, como
topógrafo.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7361/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 13 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Vasco Jesus Sevivas Silva, como
canalizador.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7362/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 18 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Maria Amélia Melo Alves Melo,
como engenheira civil.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.

Aviso n.o 7368/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 18 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com António José Machado Branco,
Gilberto Machado Duarte e Maria Isabel Almeida Teixeira, como
auxiliares de serviços gerais.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7369/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 11 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de um ano, com Cristina Maria Anes Azevedo
Barroso, como auxiliar de serviços gerais.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7370/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 14 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Alberto Frutuoso Frade, Maria
Miquelina Esteves Rodrigues, Maria Santos Setra, Dalila Bandeira
Moreira, Tânia Lúcia Melo Teixeira Soreira Branco e Maria Conceição
Pereira Santos Silva, como auxiliares de serviços gerais.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.o 7371/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 19 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Manuel Luís Cruz Batista e
Vítor Manuel Marçal, como pedreiros.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.

Aviso n.o 7363/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que por meu despacho de 13 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo período de dois anos, com Mário Alberto Pereira Moura
Borges, como operador de reprografia.

Aviso n.o 7372/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, por meu despacho de 19 de Julho de 2005,
e ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, foram renovados os contratos de trabalho a termo
resolutivo certo, pelo período de dois anos, de Augusto Gomes Alves,
Francisco Alberto Rosa Alves, Jorge Manuel Ferreira Santos, José
Santos Alves, Rodrigo Amorim Silva e Rui Manuel Silva Luís Valente
Carneiro como cantoneiros de limpeza.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.

