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APÊNDICE N.o 156 — II SÉRIE — N.o 228 — 28 de Novembro de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.o 7988/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que foi renovado o contrato de trabalho a termo
resolutivo pelo período de seis meses, nos termos do artigo 10.o da
Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, com Cátia Patrícia Campos de Oliveira, assistente de acção educativa, celebrado em 2 de Novembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.
Aviso n.o 7989/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que foi renovado o contrato de trabalho a termo
resolutivo pelo período de seis meses, nos termos do artigo 10.o da
Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, com Maria da Conceição Nabais
Ribeiro Mateus, assistente de acção educativa, celebrado em 2 de
Novembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

especiais, índice 155, escalão 1, com Júlio Augusto Vieira da Costa
e António Gabriel Assunção Alegre. (Processo isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves
de Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
Aviso n.o 7991/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se faz público que, por despacho do Presidente da Câmara de 29
de Setembro de 2005, e a pedido do interessado, foi aceite o pedido
de cessação de contrato com Ricardo Hugo Vieira Pinto, técnico
superior estagiário (educação física e desporto) em regime de contrato
a termo certo, com efeitos ao dia 30 de Outubro de 2005, nos termos
dos artigos 393.o e 394.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto.
4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel
Gomes Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR
Aviso n.o 7990/2005 (2.a série) — AP. — Faz-se público que a
Câmara Municipal de Ovar celebrou contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, pelo prazo de um ano, com início em 17 de Outubro
de 2005, na categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos
Nome

Maria Cristina Abreu da Fonseca . . . .
Inocêncio Lobo de Araújo . . . . . . . . . .

Aviso n.o 7992/2005 (2.a série) — AP. — 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, torna-se público que foram renovados os contratos
de trabalho a termo resolutivo certo, em conformidade com o que
dispõe o n.o 2 do artigo 26.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho,
e o n.o 1 do artigo 139.o do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, a partir do dia 31 de Outubro
de 2005, dos trabalhadores a seguir mencionados:

Categoria

Data do despacho

Local de trabalho

Técnico de educação — vertente social ou equivalente.
Fiscal municipal . . . . . . . . . . .

16-9-2005

Área do concelho de Ponte da
Barca.
Área do concelho de Ponte da
Barca.

16-9-2005

Prazo — ren.

12 meses.
12 meses.

[Isento do visto do Tribunal de Contas, conforme o disposto na alínea g) do n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Vassalo Abreu.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso n.o 7993/2005 (2.a série) — AP. — Renovação de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo. — Para os devidos efeitos e 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, torna-se público que por
despacho da presidência de 12 de Outubro de 2005 e ao abrigo da
alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado
o contrato com Maria Isabel Gomes Pereira Fernandes, para o exercício das funções de vigilante de parques e jardins, escalão 1, índice 128,
a que corresponde o vencimento de E 405,96. O contrato em causa
tem início na data em epígrafe, por mais dois anos, podendo o mesmo
ser objecto de renovação, conforme o artigo 139.o, n.os 1 e 2, da
Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto.

Aviso n.o 7995/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, ao abrigo do disposto nos artigos 26.o, n.os 1
e 2, e 10.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, e no artigo 139.o
do Código do Trabalho, por despacho do presidente da Câmara de
4 de Novembro de 2005:

17 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel
Campelo.

Aviso n.o 7996/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, ao abrigo do disposto nos artigos 26.o, n.os 1
e 2, e 10.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, e do artigo 139.o
do Código do Trabalho, por despacho do presidente da câmara de
20 de Outubro de 2005:

Aviso n.o 7994/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
e 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, torna-se público que
por despacho da presidência de 18 de Outubro de 2005 e ao abrigo
da alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho:
José Carlos de Lima Pereira — renovado o contrato, para o exercício
das funções de medidor orçamentista, escalão 1, índice 222, a que
corresponde o vencimento de E 704,10. O contrato em causa tem
início na data em epígrafe, por mais dois anos, podendo o mesmo
ser objecto de renovação, conforme o artigo 139.o, n.os 1 e 2, do
Código do Trabalho.
18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel
Campelo.

Maria de Fátima Matos de Azevedo, assistente de acção educativa — renovado o contrato de trabalho a termo certo, a que corresponde o vencimento de E 450,37, índice 142, por mais seis meses,
sendo o termo em 8 de Maio de 2006.
4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macedo
Vieira.

Elsa Celeste Alves Silva Araújo Moura de Sá, técnica superior de
matemática — renovado o contrato de trabalho a termo certo, a
que corresponde o vencimento de E 1018,08, índice 321, por mais
nove meses, sendo o termo em 2 de Agosto de 2006.
24 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macedo
Vieira.

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
Despacho n.o 8109/2005 (2.a série) — AP. — Ao abrigo do n.o 3
do artigo 57.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, designo como
vice-presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, o vereador

