APÊNDICE N.º 69 — II SÉRIE — N.º 96 — 18 de Maio de 2005
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ENXOÉ
Aviso n.º 3479/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que esta Associação celebrou contrato a
termo certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, com
o trabalhador António Bento Lameira Soares, na categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, com início de funções em 1 de Julho de 2004. (Processo isento de visto do Tribunal
de Contas.)
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zembro, torna-se público que, por urgente conveniência de serviço, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo para a
categoria de técnico superior de 2.ª classe — área de engenharia
agro-florestal, com Filipe Augusto Valente Oliveira, pelo prazo de
12 meses, com início a 18 de Abril de 2005, auferindo a remuneração ilíquida de 1268,64 euros. (O contrato não está sujeito a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião.

18 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Manuel Rocha Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA
Aviso n.º 3480/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que esta Associação celebrou contrato a
termo certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, com
a trabalhadora Ângela Maria Sabala Valadas, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (engenharia química), escalão 1, índice 400, com início de funções em 14 de Abril de 2004. (Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

Aviso n.º 3485/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Abril de 2005 foi renovado, por
mais 15 meses, o contrato a termo certo, celebrado com António
Silvestre Monteiro Gomes, para exercício de funções correspondentes às da categoria de nadador-salvador. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Manuel Rocha Silva.

12 de Abril de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves.

Aviso n.º 3481/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que esta Associação celebrou contrato a
termo certo, pelo prazo de seis meses, eventualmente renováveis,
com a trabalhadora Maria de Fátima dos Santos Borges, na categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, com início
de funções em 17 de Novembro de 2003.
Este contrato foi renovado, por igual período em 17 de Maio
de 2004 e 17 de Novembro de 2004. (Processo isento de visto do
Tribunal de Contas.)

Aviso n.º 3486/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Abril de 2005 foram renovados,
por mais 15 meses, os contratos a termo certo, celebrados com os
trabalhadores abaixo indicados, para exercício de funções correspondentes às da categoria de auxiliar de serviços gerais:

18 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Manuel Rocha Silva.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA
Aviso n.º 3482/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público,
para os devidos efeitos, e em cumprimento do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que se encontra afixada no
átrio desta Associação de Municípios a lista de antiguidade referente aos funcionários do quadro de pessoal da Associação de
Municípios do Vale do Sousa.
31 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Alberto Fernando da Silva Santos.

Maria de Fátima Martins Cabral.
Zulmira Maria da Silva Cruz.
Fernanda Teixeira de Almeida.
Maria Elisa Tavares da Silva Soares.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Abril de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves.
Aviso n.º 3487/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Abril de 2005 foram renovados,
por mais 15 meses, os contratos a termo certo, celebrados com os
trabalhadores abaixo indicados, para exercício de funções correspondentes às da categoria de auxiliar administrativo:
Maria Madalena Gabriel.
Sandra Cristina Seixas Cardoso.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

COMUNIDADE URBANA DO MÉDIO TEJO
Aviso n.º 3483/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo resolutivo. — Para os devidos efeitos e nos
termos da legislação em vigor, torna-se público que Ana Margarida Madeiras Esteves Martins celebrou contrato de trabalho a termo certo resolutivo, em 24 de Março de 2005, com efeitos a 1 de
Abril de 2005, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável,
para desempenhar funções no apoio ao desenvolvimento do núcleo de SIG da Comunidade Urbana do Médio Tejo no desenvolvimento de planos de ordenamento do territorial, designadamente,
no tratamento da informação dos PDM, na elaboração de cartas
de RAN e REN, cartas de risco e erosão dos solos, cartas de risco
de cheias e estudo de impacto ambiental dos municípios integrantes da Comurb do Médio Tejo (Abrantes, Alcanena, Constância,
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha), para integração
em SIG e disponibilização da informação na internet.
Não carece de visto do Tribunal de Contas. Os encargos são
suportados pelo orçamento da Comunidade.
15 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta da Comunidade,
António P. da Silva Paiva.

13 de Abril de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves.
Aviso n.º 3488/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 12 de Abril de 2005 foi renovado, por
mais 18 meses, o contrato a termo certo, celebrado com Delfina
Lúcia Quaresma Reis Teixeira, para exercício de funções correspondentes às da categoria de assistente administrativo. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Abril de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves.
Aviso n.º 3489/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 11 de Abril de 2005 foi renovado, por
mais 12 meses, o contrato a termo certo, celebrado com Ana Maria
Gonçalves Pinto, para exercício de funções correspondentes às da
categoria de telefonista. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Abril de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR
Aviso n.º 3484/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

Aviso n.º 3490/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 12 de Abril de 2005 foi renovado, por
mais 12 meses, o contrato a termo certo, celebrado com José Eduardo

