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APÊNDICE N.o 161 — II SÉRIE — N.o 238 — 14 de Dezembro de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Aviso n.o 8237/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se faz público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, o contrato
a termo certo celebrado com Gualter Nuno Madeira Gaspar foi rescindido, a seu pedido, a partir de 11 de Novembro de 2005, em virtude
de ter ingressado na Escola Prática de Polícia.

Aviso n.o 8242/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho de 14 de Novembro de 2005,
foi prorrogado por mais seis meses o prazo do contrato de trabalho
a termo certo celebrado em 14 de Junho de 2004 com Paulo Alexandre
Vicente Anastácio, ao abrigo dos artigos 14.o, 18.o e 20.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Junho, para o exercício das
funções de canalizador, ficando válido até 14 de Junho de 2006.
A celebração do contrato foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 175, de 23 de Julho de 2004.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Caldeira Santos.
Aviso n.o 8238/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se faz público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, o contrato
a termo certo celebrado com Miguel Sapage Leitão foi revogado por
acordo de cessação a partir do dia 14 de Novembro de 2005, em
virtude de ter ingressado na Escola Prática de Polícia.
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Caldeira Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA
Aviso n.o 8239/2005 (2.a série) — AP. — No uso da competência
que me confere o artigo 68.o, n.o 2, alínea a), da Lei n.o 169/99,
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, de direcção e gestão de pessoal, torno público
que, no âmbito do estipulado no Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, por meu despacho de 7 de Novembro de 2005, foram
renovados os contratos a termo certo de:
Ana Maria Fusco Talhinhas, coordenadora do Projecto Alma, até
31 de Março de 2006.
Maria Adelaide Correia Rodrigues Leote, auxiliar administrativa, até
31 de Março de 2006.
João Francisco Brinquete Pires, técnico superior de educação física,
por seis meses.
Patrícia Isabel Martins Barradas, técnica profissional de biblioteca
e documentação, por seis meses.
Sílvia Maria Brito Machado, técnica superior de geografia, por
seis meses.
Cristina Manuel Vaqueiro Mendes, técnica superior de gestão autárquica, por seis meses.
7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Pedro Namora
Lancha.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Aviso n.o 8240/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do n.o 1
do artigo 70.o e do n.o 2 do artigo 59.o do Decreto-Lei n.o 24/84,
de 16 de Janeiro, fica por este meio notificiado José Renato Mendes
Marques, casado, natural de Santo António, concelho do Funchal,
residente em parte incerta, cantoneiro de limpeza do quadro de pessoal
da Câmara Municipal do Funchal, que, por deliberação da Câmara
Municipal do Funchal de 7 de Abril de 2005, e em sequência do
processo disciplinar que lhe foi instaurado por violação do dever de
assiduidade, foi-lhe aplicada a pena de 50 dias de suspensão.
9 de Novembro de 2005. — O Vereador, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO
Aviso n.o 8241/2005 (2.a série) — AP. — Torna-se público que,
despacho do presidente em exercício de 4 de Novembro do corrente
ano, e nos termos do n.o 1 do artigo 10.o da Lei n.o 23/2004, de
22 de Junho, foi renovado o contrato a termo resolutivo certo celebrado com o técnico superior de 2.a classe (arquitecto) Luís Pedro
Matos Cordeiro Gama, pelo período de seis meses, com início em
21 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas, nos termos do disposto no artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Joaquim Barata Frexes.

14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Aviso n.o 8243/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho de 14 de Novembro de 2005,
foi prorrogado por mais seis meses o prazo do contrato de trabalho
a termo certo celebrado em 14 de Junho de 2004 com Maria Teresa
Caetano Plexa, ao abrigo dos artigos 14.o, 18.o e 20.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Junho, para o exercício das funções de
telefonista, ficando válido até 14 de Junho de 2006.
A celebração do contrato foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 175, de 23 de Julho de 2004.
14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Aviso n.o 8244/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos eveitos
se torna público que, por despacho de 14 de Novembro de 2005,
foi prorrogado por mais seis meses o prazo do contrato de trabalho
a termo certo celebrado em 14 de Junho de 2004 com José Manuel
Campino da Silva, ao abrigo dos artigos 14.o, 18.o e 20.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Junho, para o exercício das
funções de operador de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras, ficando válido até 14 de Junho de 2006.
A celebração do contrato foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 175, de 23 de Julho de 2004.
14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Aviso n.o 8245/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho de 17 de Novembro de 2005,
foram prorrogados por mais seis meses os prazos dos contratos de
trabalho a termo certo celebrados em 23 de Junho de 2004 com José
Carlos dos Santos Trincão, Manuel Pedro Correia Costa Lopes e
Sérgio Paulo Estêvão Madeira, ao abrigo dos artigos 14.o, 18.o e 20.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Junho, para o exercício
das funções de cantoneiro de limpeza, ficando válidos até 23 de Junho
de 2006.
A celebração do contrato foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 175, de 27 de Julho de 2004.
17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS
Edital n.o 649/2005 (2.a série) — AP. — Regulamento e tabela de
taxas e licenças e outras receitas municipais (actualização
anual). — Célia de Fátima da Assunção Correia, directora do Departamento de Administração Geral, faz público que a tabela de taxas
e licenças e outras receitas municipais em vigor no município de Lagos
sofrerá uma actualização a partir de 1 de Janeiro de 2006, nos termos
do artigo 16.o do regulamento e tabela de taxas e licenças aprovado
pela Assembleia Municipal em sua sessão de 6 de Dezembro de 1999
(quinta reunião de 27 de Dezembro de 1999).
A tabela em causa, actualizada e devidamente visada pela Câmara
Municipal de Lagos, na sua reunião realizada em 9 de Novembro
de 2005, poderá ser consultada no edifício dos Paços do Concelho,
no Edifício Trindade e nas juntas de freguesia.
E para geral conhecimento se publica o presente e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
17 de Novembro de 2005. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração Geral, Célia de Fátima da Assunção Correia.

