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CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso n.o 7597/2005 (2.a série) — AP. — 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 esta Câmara Municipal contratou, nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho,
para o desempenho de funções correspondentes à categoria de auxiliar
técnico de educação, escalão 1, índice 199, pelo período de seis meses,
com início em 8 de Setembro de 2005:

20 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Carla Alexandra Franco Baptista Silva.
Cristina Maria dos Santos Pereira.
Paula Alexandra Dias Correia Pinto.
20 de Setembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.o 7599/2005 (2.a série) — AP. — Contrato de trabalho
a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que, na
sequência da oferta pública de emprego, foi admitido, por contrato
a termo certo, por um ano, o trabalhador abaixo mencionado:

Categoria

Data da publicação
da oferta pública
de emprego

Data da assinatura
do contrato

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais . . . . .

9-7-2005

7-10-2005

Nome

José Eduardo Vidal dos Santos . . . . . . . . . .

Aviso n.o 7598/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos da 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 do vice-presidente de 31 de Agosto
de 2005, vai ser renovado por 12 meses o contrato de trabalho a
termo resolutivo certo, celebrado em 1 de Outubro de 2004, com
Carlos Manuel da Costa Silva, ao abrigo do artigo 9.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho.

7 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, José Paulo Barbosa Moreira de Sousa.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Edital n.o 606/2005 (2.a série) — AP. — José Macário Correia,
presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna público que a
Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 26 de Setembro de
2005, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em
reunião ordinária de 27 de Julho de 2005, aprovar a seguinte alteração
ao Regulamento de Actividades Diversas previstas nos Decretos-Leis
n.os 264/2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro:

«CAPÍTULO II
Licenciamento do exercício
da actividade de guarda-nocturno
.........................................................

SECÇÃO III
Exercício da actividade de guarda-nocturno
.........................................................
Artigo 15.o
Deveres
Os guardas-nocturnos estão especialmente obrigados ao cumprimento dos deveres constantes do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 310/2002, de 18 de Dezembro, e a outros que lhe forem fixados
por contrato, no âmbito da respectiva relação laboral.»

E 405,96 (índice 128, escalão 1), para prestar funções na Divisão de
Museologia, Património Cultural, Arquivo e Biblioteca.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7601/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 15 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, por mais 12 meses, com Zulmira Maria Santos Cartaxo, com
a categoria de auxiliar de serviços gerais e com o vencimento mensal
ilíquido de E 405,96 (índice 128, escalão 1), para prestar funções na
Divisão de Gestão Urbanística.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7602/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 24 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, por mais 12 meses, com Isabel Henriques da Silva, com a categoria de técnica profissional de 2.a classe (higiente e segurança) e
com o vencimento mensal ilíquido de E 631,15 (índice 199, escalão
1), para prestar funções na Divisão de Recursos Humanos.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia.

Aviso n.o 7603/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho
de 7 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a
termo resolutivo certo por mais 12 meses com Maria dos Anjos Antunes Gonçalves, com a categoria de auxiliar de serviços gerais e com
o vencimento mensal ilíquido de E 405,96, índice 128, escalão 1, para
prestar funções na Divisão de Desporto.

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.

Aviso n.o 7600/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 22 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, por mais 12 meses, com Anabela Martins Pinto, com a categoria
de auxiliar administrativa e com o vencimento mensal ilíquido de

Aviso n.o 7604/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 7 de Setembro
de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por mais
12 meses, com André Pedro Alves Salvador da Cruz Silva, com a
categoria de técnico de 2.a classe (desporto) e com o vencimento

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares do estilo e em todas as freguesias
do concelho.
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mensal ilíquido de E 935,62, índice 295, escalão 1, para prestar funções
na Divisão de Desporto.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7605/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho
de 21 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho
a termo certo por mais seis meses com Ricardo Miguel Lopes Horta,
com a categoria de técnico superior de 2.a classe (engenheiro de construção civil) e com o vencimento mensal ilíquido de E 1268,64,
índice 400, escalão 1, para prestar funções no Departamento de Obras
Municipais.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7606/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 21 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por
mais seis meses com Carlos Manuel de Oliveira Jorge, com a categoria
de técnico profissional de 2.a classe (desenhador) e com o vencimento
mensal ilíquido de E 631,15, índice 199, escalão 1, para prestar funções
no Departamento de Obras Municipais.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA
Edital n.o 607/2005 (2.a série) — AP. — Desafectação do domínio
público municipal para o domínio privado do município de um troço
da antiga EM 550, na freguesia de Rôge, destinado à utilização na negociação dos terrenos para a obra de rectificação da EM 550 — 2.a fase. —
José António Bastos da Silva, presidente da Câmara Municipal de
Vale de Cambra, faz saber, de acordo com o estipulado na alínea v)
do n.o 1 do artigo 68.o e do disposto no artigo 91.o da Lei n.o 169/99,
de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas
pela Lei n.o 5-A/2002, de 30 de Janeiro, que a Assembleia Municipal
de Vale de Cambra, em sessão ordinária realizada no dia 30 de Setembro de 2005, mediante proposta da Câmara Municipal de Vale de
Cambra, tomada em sua reunião de 20 de Junho de 2005, aprovou
a desafectação do domínio público para o domínio privado do município, de um troço da antiga EM 550, sito no lugar de Dol do Rio,
na freguesia de Rôge, com a área de 168 m2, destinado a utilização
na negociação dos terrenos para a obra de rectificação da
EM 550 — 2.a fase, devidamente identificado na planta que se anexa.
Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual
teor que vão ser afixados nos locais do costume, publicado num jornal
da região e na 2.a série do Diário da República.
14 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José António
Bastos da Silva.

28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7607/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho
de 23 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho
a termo certo por mais oito meses com Vânia Patrícia Franco Cosme,
com a categoria de auxiliar de serviços gerais e com o vencimento
mensal ilíquido de E 405,96, índice 128, escalão 1, para prestar funções
na Divisão de Desporto.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.
Aviso n.o 7608/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a alínea b) do 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 meu despacho de 23 de Setembro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por
mais 12 meses, com Margarida Maria das Neves Antunes Ângelo,
com a categoria de auxiliar de serviços gerais e com o vencimento
mensal ilíquido de E 405,96, índice 128, escalão 1, para prestar funções
na Divisão de Desporto.
28 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva.

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
Aviso n.o 7609/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, com Oriana Alexandra Gomes
Afonso e Mariana Lucinda Fernandes, como técnicas superiores de
2.a classe (engenheiras florestais), com início no dia 3 de Outubro
de 2005.
Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado com
base na alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da referida Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho.
6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
o

Aviso n.o 7610/2005 (2.a série) — AP. — Em cumprimento 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, torna-se público que esta Câmara Municipal prorrogou
o contrato de trabalho a termo certo resolutivo celebrado com Paula
Cristina Santos Barreto, vigilante de parque, até 31 de Dezembro,
com efeitos a partir de 10 de Outubro.

Aviso n. 7611/2005 (2.a série) — AP. — Cumprindo o determinado 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 meu despacho de 10
de Outubro de 2005, foi renovado pelo prazo de doze meses, com
início a 8 de Novembro, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo com Carmen Susete Marques de Faria, com a categoria de
técnica superior (estagiária), de acordo com o disposto no artigo 140.o
do Código do Trabalho, aplicável no caso por força do disposto no
artigo 10.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho.

13 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.

12 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Luís Serra.

