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APÊNDICE N.º 107 — II SÉRIE — N.º 148 — 3 de Agosto de 2005
COMUNIDADE URBANA DO MÉDIO TEJO
Aviso n.º 5400/2005 (2.ª série) — AP. — Afixação das listas de antiguidade. — Para os devidos efeitos e nos termos da legislação em vigor torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 95.º e para os efeitos do disposto no artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a lista de antiguidades do pessoal do quadro da Comunidade Urbana do Médio
Tejo, com referência a 31 de Dezembro de 2004, se encontra afixada, para consulta, na sede da Comunidade, sita na Rua dos Bombeiros Voluntários, 1, 1.º, 2250-028 Constância.
6 de Julho de 2005. — O Presidente da Junta da Comunidade,
António P. da Silva Paiva.

local, por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Telma Maria Inácio Coutinho, auxiliar administrativo, com início
em 28 de Maio de 2005, auferindo o vencimento de 405,96
euros.
João da Silva Fernandes, jardineiro, com início em 30 de Maio de
2005, auferindo o vencimento de 450,37 euros.
Carlos Miguel Pinheiro Rodrigues, desenhador, com início em
1 de Junho de 2005, auferindo o vencimento de 631,15 euros.
O Presidente da Câmara, Luís Manuel da Silva Azevedo.

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 5401/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, torna-se público que se encontra afixada nos locais de trabalho, a lista de antiguidade dos funcionários desta Câmara Municipal, referente ao ano de 2004, organizada nos termos do artigo 93.º do citado diploma legal.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto-lei, desta
lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República.

Aviso n.º 5403/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se púbico que, por meu despacho de 28 de Junho de
2005, foi concebida a rescisão de contrato de trabalho a termo
resolutivo, ao motorista de pesados, Carlos Manuel dos Santos
Rodrigues Cristóvão, a partir de 19 de Junho de 2005.
29 de Junho de 2005. — O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves.

28 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Nélson Augusto
Marques de Carvalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA
Aviso n.º 5402/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea b), do n.º 1 e n.os 2 e 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Aviso n.º 5404/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que a Assembleia Municipal da Amadora, em 23 de Junho de 2005,
aprovou, por proposta desta Câmara Municipal, em reunião realizada a 15 de Junho de 2005, a alteração ao quadro pessoal desta
autarquia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de
30 de Agosto de 2000, que a seguir se designa:

Alteração ao quadro de pessoal
Grupo de pessoal

Técnico superior .....

Carreira

Categoria

Técnico superior de higiene e segurança
no trabalho.

Assessor principal ...........................
Assessor ...........................................
Técnico superior principal ..............
Técnico superior de 1.ª classe ........
Técnico superior de 2.ª classe ........

Técnico superior ......................................

Total

Providos

Vagos

(a) 2

0
0
0
0
0

2

Assessor principal ...........................
Assessor ...........................................
Técnico superior principal ..............
Técnico superior de 1.ª classe ........
Técnico superior de 2.ª classe ........

(a) 20

0
0
0
0
15

5

Apoio educativo ......

—

Auxiliar de acção educativa ...........

38

8

30

Pessoal auxiliar .......

—

Telefonista .......................................

7

5

2

(a) Dotação global.

30 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim Moreira Raposo.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ
Aviso n.º 5405/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara,
datado de 2 de Maio de 2005, foi renovado por mais seis meses,
o contrato a termo, celebrado com Cristina Ferreira Amorim, como
técnico-profissional de construção civil, de acordo com o Código
de Trabalho, aplicado à administração local por força da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho.
13 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues de Araújo.
Aviso n.º 5406/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara,
datado de 2 de Maio de 2005, foi renovado por mais seis meses,

o contrato a termo, celebrado com Joaquim Gomes Soares, como
limpa-colectores, de acordo com o Código de Trabalho, aplicado
à administração local por força da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho.
13 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues de Araújo.
Aviso n.º 5407/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara,
datado de 21 de Março de 2005, foi renovado por mais três anos,
o contrato a termo, celebrado com Sónia Margarida Fraga Pereira
Pinto, como auxiliar técnica de educação, de acordo com o Código
de Trabalho, aplicado à administração local por força da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho.
13 de Maio de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues de Araújo.

