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rescindido o contrato de assistente a partir daquela data. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Outubro de 2007. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extracto) n.o 24 980/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 26 de Setembro de 2007, foi renovado a Iouri Axenov
o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, por urgente conveniência
de serviço, para a Escola Superior de Artes Aplicadas, deste Instituto,
auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral para a respectiva
categoria, com efeitos a 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de
Setembro de 2008.
18 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
o

Despacho (extracto) n. 24 981/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 17 de Setembro de 2007, foi celebrado ao licenciado Tiago
Miguel Patrício Rodrigues o contrato administrativo de provimento
como equiparado a assistente, em regime de tempo integral, por
urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Artes
Aplicadas, deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 17 de Setembro
de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
18 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

Despacho (extracto) n.o 24 982/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Setembro de 2007, foi renovado à mestre Helena
Maria Madureira e Castro Vasques de Carvalho o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente, em regime
de tempo integral, por urgente conveniência de serviço, para a Escola
Superior de Artes Aplicadas, deste Instituto, auferindo o vencimento
mensal previsto na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos
a 1 de Outubro de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
18 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 24 983/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 28 de Setembro de 2007, foi renovado ao licenciado Nélson
Jorge Machado Alves o contrato administrativo de provimento como
equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, por
urgente conveniência de serviço, para a Escola Superior de Artes
Aplicadas, deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto
na lei geral para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Outubro
de 2007 e termo em 30 de Setembro de 2008.
18 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.
Despacho (extracto) n.o 24 984/2007
Por despacho da presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco de 26 de Setembro de 2007, foi renovado a Alexandra Eduarda
Botelho Moura o contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial, por urgente
conveniência de serviço, para a Escola Superior de Artes Aplicadas,
deste Instituto, auferindo o vencimento mensal previsto na lei geral
para a respectiva categoria, com efeitos a 1 de Outubro de 2007
e termo em 30 de Setembro de 2008.
18 de Outubro de 2007. — A Administradora, Otília Madalena
Ramos Neves.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA
Aviso n.o 21 107/2007

Outubro de 2007 e termo em 1 de Outubro de 2009. [Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo da alínea g) do
n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]

Augusto Fernando Andrade, presidente da Câmara Municipal de
Aguiar da Beira, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 91.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que, por deliberações da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, na sua reunião
ordinária de 16 de Agosto de 2007, e da Assembleia Municipal de
7 de Setembro de 2007, foi aprovada a taxa municipal pela emissão
de certificado de registo de cidadãos da União Europeia, fixada pela
Portaria n.o 1637/2006, de 27 de Setembro, a que se referem os artigos 14.o e 29.o da Lei n.o 37/2006, de 9 de Agosto, que a seguir
se refere:

11 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Augusto Fernando Andrade.
2611058198

Emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia — E 3,50;
Emissão de segundas vias dos referidos documentos — E 3,75.

12 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Augusto Fernando Andrade.
2611057865

2 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Augusto Fernando Andrade.
2611057820

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso n.o 21 108/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, 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, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, por despacho de 7 de Agosto
de 2007, foram renovados, por mais 24 meses, os contratos a termo
resolutivo com os técnicos superiores de desporto Marco António
Paulos Matias e Matilde Castanheiro Ferreira, com início em 2 de

Aviso n.o 21 109/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação
tomada em reunião ordinária realizada no dia 26 de Setembro de
2007, foi concedida licença sem vencimento de longa duração a Nuno
Filipe dos Santos Nascimento, com efeitos a partir de 1 do corrente
mês de Outubro.

Aviso n.o 21 110/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar da categoria de técnico
profissional de 1.a classe — biblioteca e documentação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 4 de Outubro de 2007, proferido no uso de competência delegada,
foi nomeada definitivamente para lugar da categoria de técnico profissional de 1.a classe — biblioteca e documentação, do quadro de

