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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.

