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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Aviso n.º 352/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que por meu despacho datado de 8 de Novembro
de 2004, e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, foi renovado, após consulta ao interessado, o contrato
a termo resolutivo certo, celebrado com o técnico superior
de 2.ª classe — geografia e planeamento regional, Maria Teresa de
Sousa Prazeres.
A renovação inicia-se em 15 de Dezembro de 2004 e é pelo
período de um ano.

Aviso n.º 357/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos e nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, se torna público que, de acordo com o meu
despacho de 24 de Novembro de 2004, determinei a renovação do
contrato a termo certo, por mais nove meses, ou seja, até 31 de
Agosto de 2005, na categoria de auxiliar de acção educativa, escalão 1, índice 142, com Maria Manuela Bento Machado Ferreira,
contrato que havia sido celebrado para o período de 1 de Março
de 2004 a 16 de Julho de 2004, com renovação de 17 de Julho de
2004 a 30 de Novembro de 2004.
A renovação acima mencionada não está sujeita a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

15 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José
Fernandes Estevens.

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
Aviso n.º 353/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 16 de Novembro do corrente
ano e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, e da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, decidi renovar, pelo período de um ano, o contrato celebrado com Vítor Manuel Ramos Marinho, com a categoria de porta-miras, celebrado ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, de acordo com o estipulado no artigo 20.º do mesmo decreto-lei, com as alterações que
lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com início de funções em 3 de Novembro de 2004.
10 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
Aviso n.º 354/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 15 de Novembro do corrente
ano, decidi renovar o contrato de trabalho a termo certo, pelo
período de seis meses, celebrado ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com João
Bernardino Carvalho Moura, com início em 21 de Novembro de
2004, de acordo com o estipulado no artigo 20.º do mesmo decreto-lei, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.
10 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
Aviso n.º 355/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 22 de Outubro do corrente
ano e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, e da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, decidi renovar, pelo período de um ano, o contrato celebrado com Tânia Filipa Machado Leite, com a categoria de técnico
superior na área de comunicação social, celebrado ao abrigo da
alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, de acordo com o estipulado no artigo 20.º do mesmo decreto-lei, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com início de funções em
3 de Novembro de 2004.
10 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
Aviso n.º 356/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo para admissão de um auxiliar de acção educativa. — Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 7 de Dezembro de 2004 decidi contratar a termo certo
e por urgente conveniência de serviço, pelo período de um ano,
Maria Conceição Sousa Teixeira, para exercer funções de auxiliar
de acção educativa, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, pela Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, regulamentada pela Lei n.º 35/2004,
de 29 de Julho, e na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com início de funções em 9 de Dezembro
de 2004.
14 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.

26 de Novembro de 2004. — O Vereador com competência delegada, Júlio Jorge de Miranda Arrais.

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.º 358/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 1 de Outubro de 2004,
no uso das competências que me foram delegadas por despacho de
13 de Junho de 2003, proferido pelo presidente da Câmara Municipal, publicado através de edital n.º 171/2003, foi contratado, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22
de Junho, para exercer funções de licenciado em relações internacionais, por um período de um ano, com início a 13 de Dezembro
de 2004, Natércia da Conceição Coelho Batista Gonçalves.
13 de Dezembro de 2004. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.
Aviso n.º 359/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 13 de Dezembro de
2004, e no uso das competências que me foram delegadas por
despacho de 13 de Junho de 2003 do presidente da Câmara, publicado através de edital n.º 171/2003, foi contratado, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
por um período de um ano, com início a 13 de Dezembro de 2004,
Luís Filipe Gordinho dos Santos, para exercer funções equiparadas
às de técnico superior de 2.ª classe, da carreira de tradução.
13 de Dezembro de 2004. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.
Aviso n.º 360/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 1 de Outubro de 2004,
no uso das competências que me foram delegadas por despacho de
13 de Junho de 2003, proferido pelo presidente da Câmara Municipal, publicado através de edital n.º 171/2003, foi contratado, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22
de Junho, para exercer funções de licenciado em património cultural, por um período de um ano, com início a 15 de Dezembro de
2004, Patrícia Cristina Reis Fonseca Afonso.
15 de Dezembro de 2004. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ
Aviso n.º 361/2005 (2.ª série) — AP. — Elaboração de Plano
de Pormenor da Lagoa da Vela, freguesia do Bom-Sucesso. —
António Duarte Silva, na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz:
Torna público, em conformidade com o disposto no n.º 1 do
artigo 74.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 148.º e n.º 2 do artigo 149.º,
todos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, que, em
reunião camarária de 14 de Dezembro de 2004, foi deliberado
proceder à elaboração do Plano de Pormenor da Lagoa da Vela
Golf, na freguesia do Bom-Sucesso, nos termos de referência a seguir
descritos.

