97

APÊNDICE N.º 112 — II SÉRIE — N.º 157 — 17 de Agosto de 2005
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO
Aviso n.º 5664/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo. — Para os devidos efeitos se torna público que esta Junta de Freguesia, na sua deliberação de 16 de Dezembro de 2004, decidiu contratar a termo resolutivo a tempo
parcial (20 horas/semana), nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, Anabela Gonçalves
Emílio, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, pelo período
de um ano, com início a 10 de Janeiro de 2005 e termo a 9 de
Janeiro de 2006. A remuneração será proporcional ao índice 128.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
8 de Julho de 2005. — O Presidente da Junta, Luís Gaspar
Lopes.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA
Aviso n.º 5665/2005 (2.ª série) — AP. — De acordo com
o disposto no 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 deliberação do
conselho de administração de 9 de Maio de 2005, foi autorizada a
seguinte renovação de contrato a termo resolutivo, nos termos
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 Junho, conjugado com o artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto:
Victor Manuel Soares Cunha, com a categoria equiparada à de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, remunerada
pelo escalão 1, índice 155, com início em 3 de Julho de 2005,
pelo prazo de 18 meses. [Isento de visto do Tribunal de Contas,
Nome

Rita Paula Farinha Bica ..................................
Paul Baptista Santos ........................................

alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]
12 de Julho de 2005. — O Director-Delegado, João Manuel da
Costa.
Aviso n.º 5666/2005 (2.ª série) — AP. — De acordo com
o disposto no 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 deliberação do
conselho de administração de 23 de Maio de 2005, foi autorizada
a seguinte celebração de contrato a termo resolutivo, nos termos
do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 Junho, conjugado com o artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto:
José da Conceição Nunes, com a categoria equiparada à de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, remunerada pelo
escalão 1, índice 155, com início em 3 de Julho de 2005, pelo
prazo de seis meses. [Isento de visto do Tribunal de Contas, 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 Director-Delegado, João Manuel da
Costa.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Aviso n.º 5667/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de
pessoal a termo resolutivo, nos termos dos artigos 9.º e 10.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho. — Para os devidos efeitos se faz público que estes Serviços Municipalizados celebraram contrato de
trabalho a termo resolutivo, por período de seis meses, com o seguinte pessoal:
Categoria

Deliberação
do conselho
de administração

Data
de início

Assistente administrativo ................................................
Auxiliar administrativo ...................................................

9-6-2005
9-6-2005

13-6-2005
13-6-2005

[Isentos de 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.]
11 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves.

