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ANEXO IV

ANEXO VI

Suporte informativo
Modelo 4 — suporte informativo

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ANEXO V
Números de polícia
Modelo 1 — geral

Aviso n.º 4060/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Para os efeitos previstos 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu
despacho n.º 29/2005, datado de 15 de Abril, por urgente conveniência de serviço, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, pelo período de um ano, com início a 2 de Maio
de 2005, com Luís Filipe Martins Rodrigues, para a categoria de
técnico de 2.ª classe, com o vencimento correspondente ao índice 295, da tabela salarial da função pública. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Afonso Sequeira
Abrantes.
Aviso n.º 4061/2005 (2.ª série) — AP. — Rescisão de contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-se
público que foram autorizadas as rescisões dos contratos de trabalho a termo certo dos trabalhadores abaixo mencionados, com efeitos
nas datas indicadas:
Nuno Miguel da Silva Pereira, Sandrine Bento de Matos e Renato
Alexandre Rodrigues Fernandes, a 14 de Abril de 2005.
Estela Celeste de Sousa Lopes Pinto, a 2 de Maio de 2005.
(Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)

Modelo 2 — centros históricos

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Afonso Sequeira
Abrantes.

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA
Aviso n.º 4062/2005 (2.ª série) — AP. — Alteração da tabela de taxas e compensações do Regulamento Municipal de Taxas,

