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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Aviso n.º 2611/2005 (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, aplicável à administração local por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz público
que, pelo meu despacho n.º 19/CA/2005, de 25 de Fevereiro, foi
autorizada (nos termos do artigo 2.º, n.º 1, e artigo 10.º, n.º 2, da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e artigo 140.º, n.º 2, da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto), a renovação do contrato de trabalho celebrado com Rui Pedro Coutinho da Fonseca, na categoria de técnico profissional de 2.ª classe, carreira técnico profissional de
construção civil.
A referida renovação foi pelo período de um ano e com início
em 1 de Abril de 2005.
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Gil da Cruz Mendes Ferreira.
Joaquim Miguel Dias da Silva Tavares.
Luís Filipe Guedes de Almeida Pinto.
Luís Filipe Restolho dos Santos.
Maria Adelaide Sousa Flores Figueiredo.
Maria de Fátima Carvalho Pereira da Costa.
Maria João dos Reis Carneira Raimundo Mota.
Natália Maria Gamas Tarrinha.
Vítor Daniel Gama da Costa.
1 de Março de 2005:
João Paulo Afonso Lima.
João Vladimiro Soares Resa.
Miguel Martinho Pinheiro Magalhães.
Nelson Manuel da Silva Rodrigues.

28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.

17 de Março de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 2615/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram
renovados os contratos de trabalho a termo certo celebrados com:

Aviso n.º 2612/2005 (2.ª série) — AP. — Afixação das listas
de antiguidade dos funcionários. — Em cumprimento do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 Março, faz-se
público que se encontram afixadas na secretaria, oficinas, pavilhão de resíduos sólidos, ETA’S e ETAR’S destes Serviços Municipalizados as listas mencionadas, delas podendo reclamar os interessados, nos termos do artigo 96.º do mesmo diploma.
11 de Março de 2005. — O Administrador, Luís Manuel dos
Santos Correia.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.º 2613/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
informa-se que o conselho de administração, em sua reunião realizada no dia 1 de Março de 2005, deliberou aprovar a lista nominal de antiguidade dos funcionários do quadro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures,
referente ao ano de 2004, e que a mesma está afixada nos locais
habituais.
Mais se informa que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto-lei, cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
14 de Março de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Firmino Baptista.
Aviso n.º 2614/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do
disposto 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram rescindidos os seguintes contratos de trabalho a termo certo, a partir
de:
4 de Janeiro de 2005:
Agostinho da Rocha Rodrigues do Caminho.
António Coelho Dias.
Carlos Filipe da Conceição Oliveira.
Fernando Roque da Fonseca.
João António Martins Henriques.
Joaquim Pais de Matos.
José Marques da Silva.
Manuel Machado Mestre.
Nuno Alberto Cristóvão Figueiredo Dinis.
18 de Janeiro de 2005:
Nuno José Duarte Gonçalves.
1 de Fevereiro de 2005:
Ana Maria Primavera Barbosa.
Avelino Juvêncio Cravid.

Adelino José Carvalho Dias — com a categoria de cabouqueiro, a
exercer funções na Divisão de Água, com início em 5 de Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses,
a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo escalão 1,
índice 137.
Eugénio da Conceição Gaspar — com a categoria de cabouqueiro,
a exercer funções na Divisão de Esgotos, com início em 5 de
Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais
12 meses, a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo
escalão 1, índice 137.
Igor Edgar da Conceição Galhanas — com a categoria de cabouqueiro, a exercer funções na Divisão de Água, com início em 5
de Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais
12 meses, a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo
escalão 1, índice 137.
Luís Filipe de Jesus Ferreira — com a categoria de cantoneiro de
limpeza, a exercer funções na Divisão de Resíduos Sólidos, com
início em 5 de Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses, a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo escalão 1, índice 155.
Manuel Rodrigues Pereira — com a categoria de cabouqueiro, a
exercer funções na Divisão de Esgotos, com início em 5 de Janeiro
de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses,
a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo escalão 1,
índice 137.
Rui Manuel Maria Madeira — com a categoria de cabouqueiro, a
exercer funções na Divisão de Água, com início em 5 de Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses,
a partir de 5 de Janeiro de 2005, remunerado pelo escalão 1,
índice 137.
João Paulo Afonso Lima — com a categoria de cabouqueiro, a
exercer funções na Divisão de Água, com início em 28 de Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12
meses, a partir de 28 de Janeiro de 2005, remunerado pelo escalão 1, índice 137.
Ana Marta dos Santos Marújo da Silva Carlos — com a categoria
de técnico superior de psicologia de 2.ª classe, a exercer funções na Divisão de Recurso Humanos, com início em 9 de Fevereiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovado por mais
12 meses, a partir de 9 de Fevereiro de 2005, remunerada pelo
escalão 1, índice 400.
17 de Março de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.
Aviso n.º 2616/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram
celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Catarina Alexandra Pereira de Almeida — com a categoria de engenheiro do ambiente de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão
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de Resíduos Sólidos, com início em 3 de Janeiro de 2005, e pelo
prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1, índice 400.
Mafalda Sofia Coelho Simplício — com a categoria de engenheiro
do ambiente de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão de
Resíduos Sólidos, com início em 3 de Janeiro de 2005, e pelo
prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1, índice 400.
Patrícia Ângela Rôla Marques — com a categoria de engenheiro
do ordenamento e recursos naturais de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão de Tratamento e Análise de Águas Residuais, com início em 3 de Janeiro de 2005, e pelo prazo de
12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1,
índice 400.
Patrícia Groen Duarte — com a categoria de técnico superior de
1.ª classe, para exercer funções na Divisão de Recursos Humanos, com início em 3 de Janeiro de 2005, e pelo prazo de 12
meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1,
índice 460.
Raquel Irene Costa Faria Venâncio — com a categoria de técnico
superior de informação e relações públicas de 2.ª classe, para
exercer funções no Gabinete de Informação e Relações Públicas, com início em 3 de Janeiro de 2005, e pelo prazo de 12
meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1,
índice 400.
Ana Maria Primavera Barbosa — com a categoria de técnico de
contabilidade e administração de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão Financeira, com início em 1 de Fevereiro de
2005, e pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1, índice 295.
Cláudia Catarina Araújo Correia Coutinho — com a categoria de
técnico superior de sociologia de 2.ª classe, para exercer funções no Secretariado da Administração, com início em 1 de
Fevereiro de 2005, e pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1, índice 400.
Pedro Miguel Brardo Barata — com a categoria de engenheiro do
ambiente de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão de Esgotos, com início em 11 de Fevereiro de 2005, e pelo prazo de
12 meses, podendo ser renovado, remunerado pelo escalão 1,
índice 400.
Maria Elvira Teixeira Bispo Ferreira — com a categoria de auxiliar de serviços gerais, para exercer funções na Divisão de
Recursos Humanos, com início em 1 de Março de 2005, e
pelo prazo de três meses, remunerada pelo escalão 1, índice 128.
17 de Março de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO
Aviso n.º 2617/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 3
do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se encontra afixada nos locais de trabalho, para consulta do respectivo
pessoal, a lista de antiguidade dos funcionários, com referência a
31 de Dezembro de 2004.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do citado diploma, o prazo
de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
17 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Miguel José Tavares Cardoso.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
Aviso n.º 2618/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de pessoal a termo certo. — Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Nazaré:
Torna público que o conselho de administração destes Serviços,
em sua reunião de 31 de Janeiro de 2005, deliberou proceder à
contratação a termo certo, pelo período de 12 meses, com início
em 1 de Fevereiro de 2005, renovável, de Carmen Luísa Mendes
Delgado e de Heraldo Freire Peixe, para exercerem funções de revisor
de transportes colectivos e de agente único de transportes colectivos no ascensor da Nazaré, respectivamente.
28 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Jorge Codinha Antunes Barroso.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, ELECTRICIDADE
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA VALONGO
Aviso n.º 2619/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a lista de
antiguidade do pessoal do quadro dos Serviços Municipalizados, organizada nos termos do artigo 93.º do citado diploma legal, se encontra afixada na sede dos Serviços Municipalizados.
11 de Março de 2005. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, Paula Vitória.

