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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 2083/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, e para os devidos efeitos, torna-se público que a lista de
antiguidade do pessoal do quadro desta Câmara Municipal se encontra afixada nos locais do costume.
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6 — Fornecimento de colecções de cópias de processos relativos a empreitadas e obras públicas, sendo o seu custo de 1 % do
valor base estabelecido no programa de concurso.
Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal da
Ribeira Brava em 3 de Fevereiro de 2005.
Aprovado por maioria em reunião da Assembleia Municipal da
Ribeira Brava em 25 de Fevereiro de 2005.

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso n.º 2084/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com o disposto no n.º 1 do 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, faz-se público que, por despacho do signatário, de 18 de Fevereiro de 2005, foi renovado o
contrato de trabalho a termo certo, por um período de dois anos,
com Paulo Rui Sousa Martins, na categoria de auxiliar dos serviços gerais, grupo de pessoal auxiliar.
18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José
Fernando Diniz Gomes.

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE
Aviso n.º 2085/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em cumprimento do consubstanciado no n.º 3 do artigo 93.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se faz público que a
lista de antiguidade do pessoal do quadro privativo deste município, a que se refere aquele normativo, se encontra afixada nos locais
de trabalho.
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Borges.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 2086/2005 (2.ª série) — AP. — José Ismael Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, Região
Autónoma da Madeira:
Faz saber, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea u), conjugado com o artigo 91.º, ambos da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Assembleia Municipal, na sua sessão de 25 de Fevereiro corrente, aprovou, sob
proposta da Câmara de 3 do mesmo mês, a alteração ao Regulamento das Taxas e Licenças da Câmara Municipal da Ribeira Brava, para entrar em vigor no dia imediato ao da sua publicação no
Diário da República.
28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes.
Alteração ao Regulamento das Taxas e Licenças
da Câmara Municipal de Ribeira Brava

CAPÍTULO I
Serviços diversos e comuns
SECÇÃO I

Aviso n.º 2087/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 2 de
Dezembro de 2004, foi renovado o contrato de trabalho a termo
certo, por urgente conveniência de serviço, pelo período de um
ano, com início em 4 de Dezembro de 2004, nos termos da legislação em vigor, na categoria de assistente administrativo, com Sónia
Leite da Ponte Gaspar.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, António
Pedro Rebelo Costa.
Aviso n.º 2088/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 11 de
Janeiro de 2005, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, pelo período de
dois anos e seis meses, com início em 1 de Janeiro de 2005, nos
termos da legislação em vigor, na categoria de cantoneiro de limpeza, com Domingos Arruda Lopes, Nélson Alexandre Alves Braga
Carreiro, João Manuel Frões Pimentel, José Pimentel Câmara, Nélson
Pacheco Araújo, Carlos Humberto Rego Salvador e Fernando Augusto
Paiva Anselmo.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa.
Aviso n.º 2089/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 11 de
Janeiro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo,
por urgente conveniência de serviço, pelo período de dois anos,
com início em 19 de Janeiro de 2005, nos termos da legislação
em vigor, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, área de
arquitectura, com Paulo André da Luz Franco.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa.
Aviso n.º 2090/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 11 de
Janeiro de 2005, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, pelo período de
dois anos, com início em 19 de Janeiro de 2005, nos termos da
legislação em vigor, na categoria de vigilante de jardins e parques
infantis, com Ricardo Jorge Paiva Frões e Manuel Cardoso Melo.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa.
Aviso n.º 2091/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 11 de
Janeiro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo,
por urgente conveniência de serviço, pelo período de um ano, com
início em 13 de Janeiro de 2005, nos termos da legislação em vigor,
na categoria de cantoneiro de limpeza, com José Andrade Teixeira.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa.
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Aviso n.º 2092/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 11 de
Janeiro de 2005, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, pelo período de
um ano, com início em 20 de Janeiro de 2005, nos termos da legislação em vigor, na categoria de auxiliar dos serviços gerais, com
Pedro Renato Meneses Gaspar e Paulo Marcelino da Silva Soares.
12 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa.

