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CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA
Aviso n.º 4066/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que o contrato de trabalho celebrado com a trabalhadora Verónica Ferreira Marques, cessou, por acordo das duas partes, com efeitos a 1 de Maio de 2005,
nos termos dos artigos 393.º e 394.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto.
3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Hermano Manuel
Gonçalves Nunes de Almeida.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
Aviso n.º 4067/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, por meu despacho datado de 1 de Abril
de 2005, foi autorizada a celebração de um contrato a termo resolutivo
certo, para assegurar o bom e normal funcionamento do Departamento de Planeamento e Urbanismo, e nos termos do artigo 129.º
da Lei n.º 99/2003 de 27 de Agosto, e do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, conjugados com o Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 400/91, de 17 de Outubro, por um período de 12 meses, com início no dia 15 de Abril de 2005 e término em 14 de Abril de 2006, com Hernâni Manuel da Silva Gomes,
técnico profissional de 2.ª classe da área de arquivo.
4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA
Aviso n.º 4068/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara proferido em 29 de Março de 2005, foi celebrado contrato a
termo resolutivo, com Ricardo Torres da Silva, na categoria de
técnico superior de 2.ª classe (engenheiro florestal) pelo prazo de
um ano com início em 2 de Maio de 2005.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques.
24 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, 000.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
Aviso n.º 4069/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Para os devidos efeitos
e 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho da presidência de 15 de Abril de
2005 foi celebrado, por esta Câmara Municipal, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, com Guilherme Dias Vieira, para o exercício das funções de motorista de pesados, do grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 151, a que corresponde o vencimento de 478,91 euros, com início no dia 2 de Maio de 2005.
O contrato em causa foi celebrado por urgente conveniência de
serviço e terá a duração supracitada.

Proposta de alteração do quadro de pessoal
Grupo

Carreira

Técnico-profissional.

Técnico adjunto
de arquivo.

Categoria

Técnico adjunto
de 2.ª classe.

Lugares
a criar

1

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Aviso n.º 4071/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se encontram afixadas
as listas de antiguidade dos funcionários da Câmara Municipal de
Setúbal, nos edifícios sitos na Praça do Bocage, Praça do Brasil e
Edifício Sado, as quais podem ser consultadas durante as horas de
expediente.
Da presente lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar
da publicação da mesma.
18 de Abril de 2005. — O Vereador, com competência delegada
para a gestão de recursos humanos, Manuel Pisco Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Aviso n.º 4072/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que, por
meu despacho de 14 de Abril de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um
ano, eventualmente renovável por mais duas vezes por igual período,
para a categoria de técnico superior de 2.ª classe (licenciatura em
Engenharia Agro-Pecuária — ramo produção animal), com início
a 2 de Maio de 2005, com Miguel de Jesus Vieira.
O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia.
Aviso n.º 4073/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que, por
meu despacho de 20 de Abril de 2005, foram celebrados dois contratos de trabalho a termo resolutivo, nos termos da alínea c) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo prazo
de um ano, eventualmente renovável por mais duas vezes por igual
período, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe (licenciatura em Engenharia Civil), com início a 2 de Maio de 2005,
com os seguintes candidatos:
Diana Veríssimo Baptista Brás;
Patrícia do Nascimento Lourenço Santos Pereira.
O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 4070/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos e para
efeitos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de
Abril, com a redacção dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro,
faz-se público que a Assembleia Municipal de Ribeira de Pena, reunida em sessão ordinária de 29 de Abril de 2005, aprovou a alteração do quadro de pessoal em anexo, conforme proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião ordinária de 18 de Abril de
2005.

Aviso n.º 4074/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo. — Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente datado de 22 de Abril de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo,
nos termos da alínea i) do n.º 1 artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, Rute Isabel da Graça Pereira da Silva, com a categoria de técnico, pelo período de um ano, com início no dia 26 de
Abril de 2005, a remunerar pelo índice 400. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves
Pinto.

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues.

