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CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso n.o 7528/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos previstos
na alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na actual redacção, torno público
que, por meu despacho de 22 de Agosto de 2005, exarado na informação n.o 58/2005, DAF/SPEGA, de 22 de Agosto de 2005, autorizei
a renovação, pelo período de seis meses, do contrato de trabalho
a termo certo celebrado em 1 de Março de 2005 com Paulo Jorge
Lema Nazaré, como assistente administrativo, escalão 1, índice 199,
do NSR.
22 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, Nélson José
Costa Berjano.
Aviso n.o 7529/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos previstos
na alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, na actual redacção, torno público
que, por meu despacho de 30 de Setembro de 2005, exarado na informação n.o 67/2005, DAF/SPEGA, de 30 de Setembro de 2005, autorizei
a renovação, pelo período de seis meses, do contrato de trabalho
a termo certo celebrado em 20 de Novembro de 2004 com Susana
Maria Durão Bergano, como assistente administrativa especialista,
escalão 1, índice 260, do NSR.
30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Nélson José
Costa Berjano.

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO
Aviso n.o 7530/2005 (2.a série) — AP. — Torna-se público que
foi aceite o pedido de denúncia de contrato de trabalho a termo
certo, nos termos do n.o 1 do artigo 447.o da Lei n.o 99/2003, que
aprova o Código do Trabalho, efectuado pelo arquitecto de 2.a classe
João Pedro Paulino, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005.
30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Emídio
Xavier.

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
Aviso n.o 7531/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se faz público que, nos termos 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, e ao abrigo da alínea h) do artigo 9.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, este município procedeu à contratação
a termo certo de Francisco António Lourenço Ferreira, pelo prazo
de seis meses, a partir de 3 de Outubro de 2005, inclusive, para exercício das funções de motorista de ligeiros (escalão 1, índice 142).
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
da Costa Carreira Marques.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS
Aviso n.o 7532/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que ao abrigo da competência que me é conferida
pelo disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99,
de 18 de Setembro, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo, por urgente conveniência de serviço, por despacho de 12 de
Agosto de 2005, com Maria Alice Gonçalves Marques, auxiliar administrativa, com início em 16 de Agosto de 2005 e pelo período de
12 meses. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Campos.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
Edital n.o 599/2005 (2.a série) — AP. — Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara, torna público, no uso da competência referida na alínea a) do n.o 7 do artigo 64.o do Decreto-Lei
n.o 169/99, de 18 de Setembro, que a Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães, em sessão realizada no dia 30 de Setembro de

