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Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 19 de Outubro de 2006 (Parte Especial)
brado contrato de trabalho a termo resolutivo certo entre esta autarquia e os seguintes trabalhadores:
Patrícia do Carmo Fernandes Ramos, com início a 2 de Outubro de
2006, na categoria de assistente administrativa, escalão 1, índice 199,
a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de € 640,62;
Zília da Silva Santos Oliveira Miguel, com início a 2 de Outubro de
2006, na categoria de cantoneira de limpeza, escalão 1, índice 155, a
que corresponde o vencimento ilíquido mensal de € 498,98.
Os contratos serão válidos pelo período de 12 meses, nos termos
do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado
com o disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto.
4 de Outubro de 2006. — O Presidente, José Vieira Ramos.
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO
Aviso
Torna-se público que o conselho de administração, na sua reunião
de 29 de Junho de 2006, aceitou o pedido de exoneração do operário
altamente qualificado Marco António Cortês Romão, com efeitos a
30 de Junho de 2006, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.
7 de Julho de 2006. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)
3000217078

Aviso
Reclassificação profissional

Em conformidade com a alínea b) 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,
faz-se público que, pelo meu despacho n.º 68/CA/2006, de 22 de Setembro, autorizei, nos termos do artigo 10.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, e do artigo 139.º, n.º 1, da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, a renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo certo com Paulo Jorge Sapinho Faustino, na categoria de engenheiro,
pelo período de mais um ano e terá início em 2 de Outubro de 2006.

Por deliberação do conselho de administração de 10 de Agosto de
2006, foram reclassificados os funcionários Hélder Manuel Ribeiro
Batata, agente único, posicionado no escalão 2, índice 228, com o
vencimento de € 733,98, para a categoria de bilheteiro, escalão 2,
índice 228, com o vencimento de € 733,98, e João Manuel dos Santos Fonseca, agente único, posicionado no escalão 3, índice 249, com
o vencimento de € 801,58, para a categoria de auxiliar de serviços
gerais, escalão 3, índice 249, com o vencimento de € 801,58. As
reclassificações supra-referidas foram efectuadas ao abrigo do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e produz efeitos a partir da data da aceitação do mesmo pelos
funcionários, que deve ocorrer nos 20 dias seguintes à publicação do
presente aviso.

29 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Rosa Carreiras.
3000216970

24 de Agosto de 2006. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)
3000217080

Aviso

