APÊNDICE N.o 156 — II SÉRIE — N.o 228 — 28 de Novembro de 2005
(Em euros)
Actividades

Pagamento

Utilização livre:
1 senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 senhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/hora
30/hora

Reduções: 20 % quando frequentar a escola de natação.
Edital n.o 626/2005 (2.a série) — AP. — Imposto municipal sobre
imóveis para 2006. — Augusto Fernando Andrade, presidente da
Câmara Municipal de Aguiar da Beira, torna público que a Assembleia
Municipal de Aguiar da Beira, na sua sessão ordinária de 30 de Setembro de 2005, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal e 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 os n.os 1, alíneas b) e c), e 4 do
artigo 112.o do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 287/2003, de 12 de Novembro, aprovar as seguintes taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI):
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Filipa Monteiro Raimundo, Maria Teresa Matias Simões Vieira, Cátia
Sofia Ferreira Domingos Coelho, Célia Cristina Henriques Coelho
e Maria Isabel Lopes Lucas Carreira, na categoria de auxiliar de
serviços gerais, escalão 1, índice 128, com início em 1 de Setembro
de 2005 (para as três primeiras candidatas) e em 3 de Outubro de
2005 (para as quatro restantes candidatas), pelo período de seis meses.
18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.
Aviso n.o 7949/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na sua actual redacção, se torna
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça, datado de 16 de Agosto de 2005, foi celebrado um contrato
de trabalho a termo resolutivo certo com Luís Filipe Cruz Costa,
na categoria de mecânico electricista, escalão 1, índice 189, com início
em 3 de Outubro de 2005, pelo período de um ano.
18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)

Aviso n.o 7950/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na sua actual redacção, se torna
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça de 15 de Setembro de 2005, foi celebrado um contrato
de trabalho a termo resolutivo certo com Cristina Alexandra Pereira
Costa, na categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128,
com início em 3 de Outubro de 2005, pelo período de seis meses.
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18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.

Aviso n.o 7945/2005 (2.a série) — AP. — Contrato de trabalho
a termo resolutivo certo. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, na sua actual redacção, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça de 18
de Março de 2005, foi celebrado um contrato de trabalho a termo
resolutivo certo com Elisabete do Carmo Mendes Rodrigues, na categoria de arquitecto de 2.a classe, escalão 1, índice 400, com início
em 1 de Abril de 2005, pelo período de um ano.

Aviso n.o 7951/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na sua actual redacção, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça de 30 de Setembro de 2005, foram celebrados dois contratos
de trabalho a termo resolutivo certo com Alzira Maria Casimiro Tomás
Ribeiro e Maria Emília Rodrigues Bernardino Rigor, na categoria
de fiel de mercados e feiras, escalão 1, índice 142, com início em
3 de Outubro de 2005, pelo período de um ano.

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.

Aviso n.o 7946/2005 (2.a série) — AP. — Contrato de trabalho
a termo resolutivo certo. — Para efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, na sua actual redacção, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça de 30
de Maio de 2005, foi celebrado um contrato de trabalho a termo
resolutivo certo com Ana Lúcia Januário Alves, na categoria de técnico
de artes gráficas de 2.a classe, escalão 1, índice 295, com início em
1 de Junho de 2005, pelo período de um ano.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL

Prédios urbanos — 0,6 %;
Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI — 0,3 %.
Para constar e em cumprimento do disposto no artigo 91.o da Lei
n.o 169/99, de 18 de Setembro, se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares do costume.

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.
Aviso n.o 7947/2005 (2.a série) — AP. — Contrato de trabalho
a termo resolutivo certo. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, na sua actual redacção, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça de 30
de Agosto de 2005, foram celebrados dois contratos de trabalho a
termo resolutivo certo com Ana Lúcia Alexandre Santos e Ana Matilde
Cardoso Mateus, na categoria de assistente de acção educativa de
nível 1, escalão 1, índice 199, com início em, respectivamente, 1 de
Setembro e 3 de Outubro de 2005, pelo período de seis meses.
18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho.
Aviso n.o 7948/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos 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 por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na sua actual redacção, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça, datado de 30 de Agosto de 2005, foram celebrados sete
contratos de trabalho a termo resolutivo certo com Alexandra Fonseca
Susano, Susana Maria Fernandes Rodrigues de Almeida, Débora

Aviso n.o 7952/2005 (2.a série) — AP. — Celebração de contratos
de trabalho a termo certo. — Em cumprimento do disposto no
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,
torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contratos de
trabalho a termo resolutivo certo com os seguintes trabalhadores:
Fábio Jorge Felício Revez, vigilante de jardins e parques infantis — em
7 de Janeiro de 2005, por um ano.
Alexandra Isabel Martins da Conceição Luís, Marta Sofia Calhau
de Almeida, Sónia Isabel Tonim Vieira e Vera Cristina Lopes Gama
Cavaco, auxiliares administrativas — em 7 de Janeiro de 2005, por
um ano.
Nélson Filipe Brás Varela, auxiliar administrativo — em 3 de Fevereiro de 2005, por um ano.
Pedro Miguel Rocha Nilha, auxiliar administrativo — em 3 de Março
de 2005, por um ano.
João Carlos Soares Mestre, técnico superior de 2.a classe, engenheiro
civil — em 14 de Março de 2005, por um ano.
Milene Cristina dos Santos Batista, técnica profissional de design de
1.a classe — em 18 de Março de 2005, por um ano.
Valentim Guerreiro Pires, condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais — em 21 de Março de 2005, por um ano.
Nuno Miguel Sebastião da Silva Patrício, auxiliar administrativo — em
1 de Abril de 2005, por seis meses.
Gabriela Margarida Coelho Pereira, auxiliar administrativa — em 18
de Abril de 2005, por seis meses.
Ludgero António Gonçalves Silva, condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais — em 2 de Maio de 2005, por um ano.
Gracinda Maria Bexiga Soares Baião Caixinha, auxiliar administrativa — em 2 de Maio de 2005, por um ano.
Luís Filipe da Palma André, nadador-salvador — em 21 de Junho
de 2005, por três meses.
Maria Gabriela Saraiva Gonçalves, técnica profissional de comunicação social de 2.a classe — em 1 de Julho de 2005, por um ano.

