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APÊNDICE N.º 112 — II SÉRIE — N.º 157 — 17 de Agosto de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Edital n.º 474/2005 (2.ª série) — AP. — Fernando José da
Costa, presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha:
Torna público que, de harmonia com o disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo e da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 6 de Junho de 2005, se encontra aberto Inquérito
Público, pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente
Edital no Diário da República, a seguinte sinalização na Praça 5
de Outubro:
Sinalização na Praça 5 de Outubro
Propõe-se a seguinte sinalização na Praça 5 de Outubro, com a
finalidade de clarificar algumas situações:
1 — Colocação de um sinal «C1 — Sentido proibido», em cada
lado da calçada 5 de Outubro, imediatamente a seguir ao entroncamento com a Rua da Ilha.
2 — Colocação de um sinal «C16 — Paragem e estacionamento proibidos» no topo sul da Praça 5 de Outubro, a nascente do entroncamento com a calçada 5 de Outubro.
3 — Colocação de um sinal «H1a — Estacionamento autorizado para cargas e descargas», no lado esquerdo do arruamento existente no topo sul da Praça 5 de Outubro, onde foi criado um local
destinado a «cargas e descargas».
Para constar se passa o presente edital e outros de integral teor,
vão ser afixados nos lugares de estilo e procede-se à sua publicação no Diário da República.
E eu, (assinatura ilegível), chefe da Divisão Administrativa e
Financeira do município de Caldas da Rainha, o subscrevi.
29 de Junho do 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS
Aviso n.º 5599/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Nos termos da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, torna-se público que por despacho do dia 14 de Junho de 2005, foram renovados os seguintes
contratos de trabalho a termo resolutivo certo com:
António Alberto Henriques, para exercer funções de técnico superior de 2.ª classe — arquitecto, pelo período de um ano, a contar do dia 5 de Julho de 2005.
Fábio Duarte Teles Abreu, para exercer funções de técnico superior de 2.ª classe — design, pelo período de um ano, a contar
do dia 14 de Julho de 2005.
6 de Julho de 2005. — O Vereador dos Recursos Humanos e
Ambiente, Leonel Calisto Correia da Silva.

Pedro Constantino Carvalho Alves, arquitecto de 2.ª classe, com
efeitos desde 11 de Julho de 2005.
14 de Julho de 2005. — A Vereadora, em regime de permanência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Aviso n.º 5601/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do vereador dos recursos
humanos datado de 1 de Julho de 2005, com base na Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho e pelo Código do Trabalho, foi renovado,
por mais 24 meses, o contrato de trabalho a termo certo celebrado
em 2 de Agosto de 2004 com Adalgisa Maria Videira Correia
Teixeira, com a categoria de técnico-profissional de relações públicas de 2.ª classe, com efeitos a partir de 2 de Agosto de 2005.
(Contrato isento do visto de Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, com subdelegação de assinatura, Madalena Ferreira.
Aviso n.º 5602/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do Vereador dos Recursos Humanos datado de 5 de Julho de 2005, com base na Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho e pelo Código do Trabalho, foi renovado, por mais 12 meses, o contrato de trabalho a termo certo
celebrado em 1 de Setembro de 2003 com Raquel Morais Oliveira, com a categoria de técnico superior de turismo de 2.ª classe,
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005. (Contrato isento
do visto de Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, com subdelegação de assinatura, Madalena Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA
Aviso n.º 5603/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Por despacho do
Presidente da Câmara de 15 de Junho de 2005:
Maria do Rosário Teixeira Vieira Martins — renovado por mais
um ano, com efeitos a partir de 6 de Setembro de 2005, inclusive, o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 6 de
Setembro de 2004, para a categoria de auxiliar de acção
educativa, o qual havia sido objecto de publicação na 2.ª série
do Diário da República n.º 236, apêndice n.º 122, de 7 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas).
11 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Ramalheira Teixeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Aviso n.º 5600/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que por meus despachos datados respectivamente de 1, 5, 7 e 11 de Julho de 2005, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo
de um ano, nos termos da alínea h) da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, eventualmente renováveis, nos termos do disposto nos artigos 139.º a 142.º do Código do Trabalho com as especificidades
constantes da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, para exercer as seguintes funções:
Marco José de Bessa Mendes, técnico de informática de grau 1,
nível 1, com efeitos desde 1 de Julho de 2005.
Maria Cândida Matos Pessoa Salgado, auxiliar de serviços gerais,
com efeitos desde 5 de Julho de 2005.
Nuno Miguel da Cruz Alegre Cardoso, fiscal municipal de 2.ª classe,
com efeitos desde 7 de Julho de 2005.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.º 5604/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos de trabalho a termo certo. — 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 à administração local, e por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, torna-se público que por meu despacho de
28 de Junho de 2005, procedi à renovação do contrato de trabalho
a termo certo, pelo prazo de um ano, iniciado a 1 de Agosto de 2003
com Ana Isabel Carreiras Tapadinhas — desenhador de 2.ª classe.
[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]
7 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Grincho Ribeiro.

