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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.,
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publicado no apêndice n.º 15 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 2 de Fevereiro de 2005, saiu com as seguintes inexactidões, que importa corrigir:
1 — No Regulamento da Organização dos Serviços Municipais:
No artigo 106.º, alínea d), onde se lê «colaborar com a Divisão
de Informação Geográfica na actualização da cartografia e na execução do cadastro do território do município» deve ler-se «colaborar com a Divisão de Informação Geográfica na actualização da
cartografia e na execução do cadastro do território do município,
em especial nas decorrentes de operações urbanísticas».
No artigo 156.º, alínea q), onde se lê «proceder à análise e informação dos pedidos de licenciamento de espécies florestais de
áreas inferiores a 50 ha» deve ler-se «proceder à análise e informação dos pedidos de licenciamento de espécies florestais de áreas
inferiores a 50 hectares».
2 — No quadro de pessoal:
Omitiu-se a indicação «Anexo II».
Nos escalões/índices remuneratórios 5 e 6 da categoria de assistente administrativo onde se lê «249» e «–» deve ler-se «238» e
«249».
Na carreira de jardineiro na coluna dos lugares a criar, onde se
lê «–» deve ler-se «4», e na coluna dos lugares a extinguir onde
se lê «4» deve ler-se «–».
1 de Junho de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos.

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
Aviso n.º 5176/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara da Lousã de 8 de Novembro de 2004,
foi renovado, por um período de 12 meses, o contrato a termo certo
celebrado com Patrícia Manuela Esteves, fiscal municipal de
2.ª classe (que teve início em 9 de Dezembro de 2002 e prorrogado
por iguais períodos), tendo em conta o disposto no artigo 139.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho.

António Tiago Matos, auferindo a remuneração de 434,51 euros,
correspondente ao índice 137, com a categoria de cantoneiro.
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5180/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 17 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 20 de Junho de 2005, com Nélson de Carvalho Martins, auferindo
a remuneração de 1018,08 euros, correspondente ao índice 321,
com a categoria de técnico superior (área de gestão).
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5181/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 16 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 17 de Junho de 2005, com Maria dos Anjos Gomes, Cristina Beatriz Torres Rodrigues e Narciso João Pinto Alendouro, pelo
período de quatro meses, auferindo a remuneração de 405,96 euros,
correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar de serviços gerais.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5182/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 16 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 17 de Junho de 2005, com Armanda dos Anjos Carvalho
Santos Martins, Celeste da Conceição Moreira, Hélio José Madureira Aires, Ilda do Céu da Silva Meneses Ferreira, Jacinta Maria
Alves Pinto Correia, João Manuel Teixeira, Maria Adelaide Paulos
Rocha, Maria Helena Comunhas Peredo, Paulo Fernando Martinho
P. Fernandes Veigas, Victor Manuel Natário Rodrigues Moura,
pelo período de quatro meses, auferindo a remuneração de 405,96
euros, correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar
de serviços gerais.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.

Aviso n.º 5177/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de Lousã de 23 e Março de 2005,
foi renovado, por um período de seis meses, o contrato a termo
certo celebrado com José Manuel Gonçalves Vaz, condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (que teve início em 28 de Abril
de 2003 e prorrogado por iguais períodos), tendo em conta o disposto no artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

Aviso n.º 5183/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 22 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 23 de Junho de 2005, com Maria do Céu Ventura Marcelo, pelo
período de 3 meses e 24 dias, auferindo a remuneração de 405,96
euros, correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar
de serviços gerais.

23 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho.

23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso n.º 5178/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 9 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 13 de Junho de 2005, com Maria de Fátima Marinheiro Silva
Ferreiro, auferindo a remuneração de 1018,08 euros, correspondente
ao índice 321, com a categoria de técnico superior de psicologia.

Listagem n.º 183/2005 — AP. — Relatório das empreitadas
de 2004 (conforme o preceituado no artigo 275.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março) — Adjudicações:

22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5179/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 17 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 20 de Junho de 2005, com Alberto Pereira Alves, António
Manuel Trovisco, Francisco Manuel Xavier Paulos, Henrique dos
Anjos Serapicos, Mário Adelino da Cruz Teixeira de Sousa e Paulo

