22 580

Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 19 de Outubro de 2006 (Parte Especial)
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aviso n.º 32/2006

contrato de trabalho a termo certo, na categoria de motorista de transportes colectivos, a partir de 27 de Abril de 2006, celebrado com
Carlos José Martins Perpétua.
30 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306434

De acordo com a alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 1 de
Junho de 2006, foi celebrado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
o contrato administrativo de provimento com Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha, técnico superior de história de 2.ª classe
(estagiário), escalão 1, índice 321 (€ 1033,36), com início em 1 de
Junho de 2006.
O contrato foi celebrado por urgente conveniência de serviço.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de Sousel, foi autorizada a rescisão de
contrato de trabalho a termo certo, na categoria de apontador, a partir
de 1 de Maio de 2006, celebrado com António Augusto Serralheiro
Miguéns.

8 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000216966

9 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306433

Aviso SRH-AV-09/06
Rescisão de contrato de trabalho a termo certo

Aviso n.º 55/2006

Aviso SRH-AV-11/06

Nomeação após dispensa de frequência de estágio

Renovação de contrato a termo resolutivo certo

Em cumprimento do disposto na alínea a) 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, de acordo com a acta do júri do estágio do concurso para
provimento de um lugar de técnico superior de história de 2.ª classe,
baseado no Acórdão n.º 100/98, do Tribunal de Contas, foi, por meu
despacho de 9 de Outubro de 2006, nomeado definitivamente, com
dispensa de frequência do estágio pelo período, ainda, em falta, Duarte
Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha, técnico superior de história
de 2.ª classe.
A presente nomeação produz efeitos à data do meu despacho. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, é renovado, a partir de 14 de Julho de
2006, por mais dois anos, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo na categoria de auxiliar dos serviços gerais, nos termos do estabelecido no artigo 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com
Pile Cavar, escalão 1, índice 128.

9 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000216967

Cessação da comissão de serviço

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
Aviso n.º 151/2006/DAPU/DPU
Discussão pública — Loteamento urbano — Fetais,
Castelo, Sesimbra
Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, presidente da Câmara
Municipal de Sesimbra, torna público que, nos termos do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, se irá proceder ao período de discussão pública do projecto de loteamento urbano sito na
Rua do Pinhal do Vale, em Fetais, freguesia do Castelo, concelho de
Sesimbra, a que respeita o processo camarário n.º 5/2006, requerido
por António Júlio Baeta Ferreira, Engenharia e Construção Civil, L.da
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á
no 8.º dia posterior à data da publicação no Diário da República.
Qualquer interessado poderá apresentar reclamações, observações
e sugestões sobre o projecto de loteamento em causa, as quais deverão ser reformuladas por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal e entregues no Serviço de Atendimento do Departamento
de Administração e Planeamento Urbanístico, Largo do Município,
4, em Sesimbra, onde também poderão consultar o respectivo processo.
Para constar se publica este aviso e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares de estilo.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora.
1000306459

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL
Aviso SRH-AV-06/06
Rescisão de contrato de trabalho a termo certo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de Sousel, foi autorizada a rescisão de

3 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306435

Aviso SRH-AV-12/06

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de Sousel de 26 de Maio de 2006, foi
aceite a cessação da comissão de serviço solicitada pela chefe de divisão de Administração Geral, Dr.ª Maria Teresa Artilheiro Ferreira,
nos termos estabelecidos na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
A presente cessação produz efeitos a partir de 26 de Julho de 2006.
26 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306436

Aviso SRH-AV-13/06
Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, é renovado, a partir de 1 de Setembro
de 2006, por mais um ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo na categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, com Ângelo da Cruz Penado, escalão 1, índice 155.
9 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306438

Aviso SRH-AV-14/06
Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, é renovado, a partir de 15 de Setembro
de 2006, por mais um ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo na categoria de auxiliar dos serviços gerais, nos termos do estabelecido no n.º 2 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
com as seguintes trabalhadoras:
Alexandrina da Conceição Ramalho Azeiteiro Paquincha, escalão 1,
índice 128.
Cassilda Fernanda Chavigas Laranjo Pereira, escalão 1, índice 128.
Clementina Maria Pavia Parracha, escalão 1, índice 128.

