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Carvalho Rodrigues, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe, da área de engenharia florestal/ambiental, a que corresponde o
índice 400, pelo prazo de um ano, com efeito a partir de 1 de Julho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Leonídio de
Figueiredo Gomes Monteiro.
Aviso n.º 5449/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo — auxiliar de serviços gerais. — Para os
efeitos previstos no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), 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, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 22 de Junho de 2005, foram celebrados contratos de trabalho a termo resolutivo, com
Adelaide Chaves Martins Basílio e Maria Luísa Gomes Sérgio,
para a categoria de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, a que corresponde o índice 128, pelo prazo de seis
meses, com efeito a partir de 1 de Julho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Leonídio de
Figueiredo Gomes Monteiro.
Aviso n.º 5450/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo — técnico de 2.ª classe. — Para os efeitos previstos no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), 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, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 28 de Junho de 2005, foi
celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo, com Paula Maria
Fernandes Loureiro, para a categoria de técnico de 2.ª classe, da
carreira generalista, a que corresponde o índice 295, pelo prazo de
seis meses, com efeito a partir de 1 de Julho de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Leonídio de
Figueiredo Gomes Monteiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
Aviso n.º 5451/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos 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, torna-se
público que por despacho da presidência de 22 de Junho de 2005
e ao abrigo da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, foram renovados os contratos dos trabalhadores abaixo
referenciados, para o exercício das funções de auxiliares de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento
de 405,96 euros:
Com início a 1 de Agosto de 2005:
António José da Silva Ferreira, Carlos Alberto Coelho Esteves,
Fernando Manuel Araújo Prego, José Gonçalves Catarino, Maria
Celeste da Silva Mendes e Maria Virtude Vieira da Costa.
Os contratos em causa têm início na data em epígrafe, conforme artigo 139.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
sendo improrrogáveis após o citado prazo.
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
Aviso n.º 5452/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos 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, torna-se
público que por despacho da Presidência de 22 de Junho de 2005
e ao abrigo da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, foram renovados os contratos dos trabalhadores abaixo
referenciados, para o exercício das funções de cantoneiros de limpeza, escalão 1, índice 155, a que corresponde o vencimento de
491,60 euros:
A 2 de Julho de 2005:
João Manuel Lima de Sousa, José Adélio Fernandes Caseiro,
Manuel Lima Saraiva, Maria da Fonte Rodrigues Alves, Sérgia
Olinda Fernandes Pereira, Teresa Maria Carvalho Brás, Emílio
dos Santos Lima da Luz, Paulo Sérgio da Rocha Nascimento e
Vítor Manuel Sousa Rodrigues.

A 15 de Julho de 2005:
Maria Elisabete Ribeiro de Matos Lima.
Os contratos em causa têm início na data em epígrafe, por mais
um ano, podendo os mesmos ser objecto de renovação, conforme
artigo 139.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
Aviso n.º 5453/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos 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, torna-se
público que por despacho da Presidência de 22 de Junho de 2005
e ao abrigo da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, foram renovados os contratos dos trabalhadores abaixo
referenciados, para o exercício das funções de auxiliares de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento
de 405,96 euros:
Com início a 2 de Agosto de 2005:
Maria de Fátima Correia Fernandes Cunha e Maria do Carmo Lima
Araújo Amorim.
Os contratos em causa têm início na data em epígrafe, por mais
um ano, podendo os mesmos ser objecto de renovação, conforme
artigo 139.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Edital n.º 452/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de Urbanização dos Covões em Portalegre — alteração. — José Fernando
da Mata Cáceres, presidente da Câmara Municipal do concelho de
Portalegre, torna público que a Câmara Municipal de Portalegre,
reunida em 13 de Abril de 2005, aprovou, nos termos do ponto 1
do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro,
a necessidade de alteração do Plano de Urbanização dos Covões
em Portalegre, procedendo-se à respectiva elaboração nos termos
do ponto 1 do artigo 74.º do citado decreto-lei.
5 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Fernando
da Mata Cáceres.

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso n.º 5454/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato. — Para os devidos efeitos torna-se público que, ao abrigo
do disposto nos artigos 26.º, n.os 1 e 2, e 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, e artigo 139.º do Código do Trabalho, por despachos do presidente da Câmara, datados de 6 de Junho de 2005,
foram renovados os contratos de trabalho a termo certo com Rui
Jorge Azevedo Costa Campos e Hélder José Figueiredo Correia,
técnico-profissionais de construção civil e de gestão de ambiente,
respectivamente, 631,15 euros, índice 199, por mais um ano, com
termo em 8 de Junho.
16 de Junho de 2005. — A Técnica Superior Principal, por delegação do Presidente da Câmara, Ana Paula Moreira Baldaia Queirós.

CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO
Aviso n.º 5455/2005 (2.ª série) — AP. — Estrutura e organização dos serviços municipais e alteração do organigrama e do
quadro de pessoal. — Para efeitos do disposto no 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 publico que a Assembleia
Municipal de Redondo, em reunião ordinária de 30 de Junho de
2005, aprovou por maioria, sob proposta do executivo municipal de
22 de Junho de 2005, a estrutura e organização dos serviços municipais e a alteração do organigrama e do quadro de pessoal.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo Falamino Barroso.

