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CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 5163/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e 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
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se
público que, por meu despacho de 6 Junho de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano, com
início em 14 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Dulce Alexandra Vale
Verdelho, para a categoria de técnico-profissional de 2.ª classe.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.
Aviso n.º 5164/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e 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 pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público
que, por meu despacho de 16 Maio de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano, com início em
1 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, com António dos Santos Domingos e João Manuel
Vieira Mariano, para a categoria de pedreiro, operário qualificado.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.
Aviso n.º 5165/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e 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
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se
público que, por meu despacho de 16 Maio de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Carlos Manuel da Conceição Valentim, para a categoria de motorista de pesados.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO
Aviso n.º 5166/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto no artigo 34.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, se faz público que, por meus despachos de 16 de
Junho de 2005, procedi à contratação a termo resolutivo certo, nos
termos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, pelo período de um ano, com início de funções a
20 de Junho de 2005, com os seguintes trabalhadores:
Ana Adelaide Ferreira Romano — engenheira florestal, remunerada
pelo índice 321 (1018,08 euros).
António Augusto Julião Moura — auxiliar de serviços gerais, remunerado pelo índice 128 (405,96 euros).
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
20 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 5167/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e em cumprimento do disposto na alí-

Nome

nea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, esta Câmara Municipal prorrogou por mais seis meses
os contratos de trabalho a termo certo de auxiliares de serviços
gerais, celebrados com:
Ana Patrícia Moreno Pena.
Sónia Marisa Madeira Salvador.
Graça Maria Filipe Pena Madeira.
Margarida Maria Correia Brito Dias.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5168/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal prorrogou por mais um ano, o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo de técnico superior
de psicologia, celebrado com Bárbara Susana Ribeiro Cibrão Guimarães.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5169/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal renovou contratos a termo certo,
pelo período de seis meses, com início a 8 de Julho de 2005, com
a categoria de cantoneiros de limpeza, com:
Ana Sofia Basaloco Sapage.
Elisabete Pelicano Ribeiro.
Sílvia Marisa Esteves Paulo.
Corina Maria Basaloco Sapage.
Fátima Isabel Sapage Alves.
Maria Conceição Quintas Rocha Botelho.
Maria Leonor Baptista Eusébio Bastião.
Natália Conceição Rentes Ferraz Estácio.
Olinda Lúcia Morgado Caravau.
Maria Helena Monteiro Pires Alves.
Maria de Lurdes Rei Esteves.
Paula Isabel Granada Madeira Raquel.
Alice do Nascimento Veríssimo Baldo.
Maria Cremilde Galas Pelicano Ferreira.
Sandra Cristina Martins Alves Faustino.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5170/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal prorrogou contrato a termo
resolutivo certo, pelo período de seis meses, com a categoria de
técnica superior de acção social, com Maria Alexandra Madeira
Pinto Nogueira.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR
Aviso n.º 5171/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se publico que esta Câmara Municipal, por despacho
da vereadora da Câmara, de 1 de Junho de 2005, efectuou as seguintes renovações de contratos, em regime de contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, com fundamento nos artigos 18.º a 20.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, nas seguintes categorias:

Categoria

Início
de funções

Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Auxiliar administrativo ........................................................

15-12-2003
15-12-2003

Até ao limite de dois anos:
António Manuel Santos Silva ..............................................
Cláudia Marlene Martins Castro ..........................................
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Categoria

Início
de funções

Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Auxiliar administrativo ........................................................
Auxiliar administrativo ........................................................
Telefonista ............................................................................
Encarregado de parques de máquinas .................................

15-12-2003
15-12-2003
15-12-2003
15-12-2003
22-12-2003

Assistente administrativo .....................................................
Técnico superior jurista estagiário ......................................
Limpa-colectores ..................................................................
Nadador-salvador ..................................................................
Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Fiel de mercados e feiras .....................................................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................
Fiel de mercados e feiras .....................................................
Nadador-salvador ..................................................................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................
Auxiliar administrativo ........................................................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................

17-11-2003
14-6-2004
15-6-2004
15-6-2004
15-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004
18-6-2004

Nome

Liliana Neves Santos Lopes .................................................
Maria Armanda Sousa Carvalho ..........................................
Maria Assunção R. F. Custódio ...........................................
Pedro Augusto Carvalho Ramos ..........................................
Maria Goreti Costa Teixeira Mota ......................................
Até ao limite de um ano e meio:
Fábio Silva Sanhudo .............................................................
Cláudia Maria M. R. Teixeira Neves ..................................
Adão Ângelo Castro Santos .................................................
Carlos Manuel Mendes C. Pereira .......................................
Mário Raul Neves Silva .......................................................
Carla Cristina Soares Martins ..............................................
Carolina Cunha Castro .........................................................
Fernanda Judite Alves Silva Matos .....................................
Filipe Alexandre Castro Coutinho .......................................
Lucinda Rosa Santos Cruz ...................................................
Mónica Alexandra M. Silva Dias ........................................
Rosa Santos Martins Melo ...................................................
Sílvia Augusta Pinto O. Santos ...........................................
Susana Maria Ramos M. Oliveira .......................................

2 de Maio de 2005. — A Vereadora, por delegação do Presidente da Câmara, Maria Cristina Oliveira de Castro.
Aviso n.º 5172/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos, torna-se público que esta Câmara Municipal, por despacho da
vereadora da Câmara, de 1 de Junho de 2005, efectuou as seguintes contratações, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, por urgente conveniência de serviço, por um ano, com fundamento na Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, nas seguintes categorias:
Nome

Andreia Sofia Silva Martins ................................................
José Manuel Cruz Silva .......................................................
Ricardo Jorge Pereira Sousa ................................................
Rui Manuel Neves Silva ......................................................
Sandra Cristina Alves Pereira ..............................................
Tiago Manuel Santos Costa Sousa ......................................
Filipe António Barbosa Arques ...........................................

Categoria

Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Cantoneiro de limpeza .........................................................
Vigilante de jardins e parques infantis ...............................
Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Técnico superior de 2.ª classe (estudos europeus) .............
Fiel de armazém ...................................................................
Nadador-salvador ..................................................................

Início
de funções

7-6-2005
7-6-2005
6-6-2005
20-6-2005
6-6-2005
6-6-2005

4 de Julho de 2005. — A Vereadora, por delegação do Presidente da Câmara, Maria Cristina Oliveira de Castro.

Edital n.º 431/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de Pormenor de Boialvo, freguesia de Covelo — discussão pública. — Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna
público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de
10 de Dezembro, está aberto o período de discussão pública do Plano
de Pormenor de Boialvo, freguesia de Covelo, para o que o respectivo processo será exposto na Divisão de Planeamento, Estudos e Projectos desta Câmara Municipal.
O período de discussão pública terá a duração de 22 dias úteis
e iniciar-se-á no 11.º dia útil posterior à data da publicação em Diário da República.
Os documentos poderão ser consultados todos os dias úteis das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas, nos
locais antes mencionados.
As observações, sugestões ou reclamações que os interessados
entendam apresentar sobre o mesmo, deverão ser efectuadas em
formulário próprio, fornecido por este município, em formato A4
acompanhado de requerimento, memória descritiva, planta topográfica com indicação do local, fotografias, que deverão ser entregues
nos serviços acima referidos.
Para constar e devidos efeitos se passou este e outros de igual
que vão ser afixados nos lugares de estilo.

à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que, pelo meu despacho de 21 de
Junho de 2005, foi renovado, por um ano, o contrato de trabalho,
celebrado com esta autarquia e Sofia Isabel Elias Dimas, técnica-profissional de 2.ª classe de biblioteca e documentação.
Mais se torna público que o presente contrato objecto de renovação terá o seu término em 5 de Outubro de 2006.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
Aviso n.º 5174/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de
pessoal a termo resolutivo certo. — Para os devidos efeitos se torna
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
9 de Junho de 2005, foi celebrado contrato a termo resolutivo certo,
pelo período de um ano, com início em 13 de Junho de 2005, ao
abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com Manuel Charro Ferreira, para exercer
funções de coveiro. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Valentim Loureiro.

14 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José
da Trindade Pereira Guerreiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 5173/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado

Aviso n.º 5175/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que o aviso n.º 562/2005 (2.ª série) — AP.,

