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APÊNDICE N.º 102 — II SÉRIE — N.º 142 — 26 de Julho de 2005
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

