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Diário da República, 2.ª série — Parte Especial
98, de 17 de Julho, com Ana Margarida Martins Pinto Teixeira,
aprovada no concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior jurista de 2.ª classe — estagiário, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 198, de
14 de Outubro de 2005.
21 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
3000209933

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
Aviso

Mais se informa que o período de discussão pública da aprovação
da operação de loteamento é de 15 dias, com início oito dias após
a publicação do presente auto no Diário da República (apêndice —
3.ª série) podendo os interessados consultar o respectivo processo
na secretaria do Departamento Técnico, sito na Rua da Moeda, 2,
em Beja.
As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresentadas por escrito, até ao final do mencionado período.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
20 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco da Cruz
dos Santos.
1000303027

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
31 de Maio de 2006, concedi licença sem vencimento de longa duração, ao funcionário desta Câmara, Joaquim Correia Ferreira, com início
em 1 de Junho de 2006.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

13 de Junho de 2006. — O Vereador, com competência delegada,
Félix Falcão Araújo.
1000303039

Para os devidos efeitos, torna-se público que, ao abrigo do n.º 1 do
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, se procedeu à renovação dos contratos de
trabalho a termo resolutivo certo, após consulta, com os seguintes
trabalhadores:

Aviso
Por despacho de 14 de Junho de 2006, foi nomeado na categoria de especialista principal, da carreira de técnico profissional de
arquivo, do grupo de pessoal técnico-profissional, José Manuel Sousa
Leite, candidato aprovado no concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso afixado no edifício dos Paços do Concelho
em 19 de Janeiro de 2006, devendo aceitar o lugar no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
14 de Junho de 2006. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000303036

Aviso
Por despacho de 14 de Junho de 2006, foi nomeada na categoria de especialista, da carreira de técnico profissional de arquivo,
do grupo de pessoal técnico-profissional, Maria Evangelina Aires
Brandão, candidata aprovada no concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso afixado no edifício dos Paços do Concelho
em 19 de Janeiro de 2006, devendo aceitar o lugar no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
14 de Junho de 2006. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000303037

Aviso
Por despacho de 14 de Junho de 2006, foi nomeado na categoria
de técnico superior de 1.ª classe, da carreira de técnico superior na
área de sociologia, Jorge César Fernandes da Silva, candidato aprovado no concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso afixado no edifício dos Paços do Concelho em 19 de Janeiro de 2006,
devendo aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
14 de Junho de 2006. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000303038

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
Edital
Francisco da Cruz dos Santos, presidente da Câmara Municipal de
Beja, torna público o pedido de aprovação do projecto de loteamento a levar a efeito em Beja, Zona de Expansão «A Norte da
Circular Interna», constituindo os lotes 19 e 20, artigo 116, secção
A, freguesia de São João Baptista, e propriedade de Francisco José
Varela Crujo, José António Serra Bacala Ferreira e Amílcar Serra
Bacala Ferreira.
A Câmara Municipal de Beja procede à abertura de um período de
discussão pública à aprovação da operação de loteamento, conforme
previsto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

Aviso

Ana da Conceição de Carvalho Laureano Brás, com a categoria de
técnica superior de 2.ª classe, o contrato foi renovado por mais um
ano, com início em 1 de Abril de 2006.
José Augusto Galinha Mértola, com a categoria de cantoneiro de
limpeza, o contrato foi renovado por mais um ano, com início em
15 de Abril de 2006.
Lino Manuel Pólvora Costa, para o desempenho de funções de
coordenação, criação e execução das actividades a desenvolver com
crianças no espaço ATL, o contrato foi renovado por mais um ano,
com início em 20 de Abril de 2006.
Paula Maria Janeiro Fitas Malheiro, para o desempenho de funções de coordenação, criação e execução das actividades a desenvolver com crianças no espaço ATL, o contrato foi renovado por mais
um ano, com início em 20 de Abril de 2006.
Para os devidos efeitos, torna-se público que a Câmara Municipal
de Cuba celebrou contrato a termo certo, pelo prazo de três meses,
eventualmente renovável, com início em 10 de Junho de 2006, nos
termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com o seguinte trabalhador:
Vítor Manuel Galinha Canilhas — nadador-salvador, escalão 1, índice 128, 412,06 euros. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
12 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco António Orelha.
1000303053

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Aviso
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no 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,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, faz-se público
que esta Câmara Municipal celebrou, nos termos da alínea h) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, contrato a termo resolutivo certo com:
Para o parque de campismo:
Recepcionista, escalão 1, índice 199 — Sandra Fernanda Dias Santos, pelo período de 11 de Abril de 2006 a 29 de Setembro de 2006,
Marta Sofia Carvalho Silva Teixeira e Daniela Filipa Alves Oliveira
Monteiro, pelo período de 1 de Junho de 2006 a 22 de Setembro de
2006, Diana Sofia Fernandes Laranjeira, pelo período 1 de Julho de
2006 a 10 de Outubro de 2006.
Auxiliar administrativo (guarda-nocturno), escalão 2, índice 137 —
José Maria Fernandes Alves, pelo período de 11 de Abril de 2006 a
27 de Outubro de 2006, António Pereira Duarte, pelo período de 2 de
Maio de 2006 a 13 de Outubro de 2006, José de Sousa e Silva, Vasco
António dos Santos Costa e Joaquim Cordeiro Carlos da Piedade, pelo
período de 1 de Junho de 2006 a 12 de Outubro de 2006.
Auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 137 — Maria Celestina
Lopes Rodrigues Cruz, pelo período de 1 de Junho de 2006 a 12 de
Outubro de 2006.

