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go 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foram nomeados, por reclassificação, para lugares da categoria de auxiliar técnico de educação, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2006, os
seguintes funcionários:
Alexandre José Marcos Gaspar, com a categoria de auxiliar administrativo, o qual será posicionado no escalão 1, índice 199.
Cláudia Sofia Rodrigues Catatão, com a categoria de auxiliar administrativo, a qual será posicionada no escalão 1, índice 199.
Joaquim Manuel Catarino Castanho, com a categoria de operário qualificado — jardineiro, o qual será posicionado no escalão 1, índice 199.
Maria de Lurdes Oliveira Diogo Pires, com a categoria de cantoneira de limpeza, a qual será posicionada no escalão 1, índice 199.
Olímpia Maria Rodrigues Oliveirinha da Conceição, com a categoria de
cantoneira de limpeza, a qual será posicionada no escalão 1, índice 199.
Teresa Maria das Dores Brito Lopes, com a categoria de auxiliar
administrativo, a qual será posicionada no escalão 1, índice 199.
2 de Outubro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Carlos
Martins Rolo.
1000306899

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
6 de Setembro de 2006, foi nomeado, por transferência, com efeitos
a partir de 2 de Outubro de 2006 e de acordo com o disposto no
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, o assistente administrativo principal da Câmara Municipal do Funchal António Ricardo Basílio Gouveia.

Aviso
Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
4 de Setembro de 2006 e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado, após consulta ao interessado, o contrato a termo resolutivo certo celebrado com a técnica
topográfica de 2.ª classe Marília Isabel Martins Ribeiro dos Reis Afonso.
A renovação inicia-se em 20 de Setembro de 2006, pelo período
de um ano.
21 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José
Fernandes Estevens.
1000306884

Aviso
Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
15 de Setembro de 2006 e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado, após consulta ao interessado, o contrato a termo resolutivo certo celebrado com a arquitecta
de 2.ª classe Cláudia Isabel Dupont de Sousa José.
A renovação inicia-se em 6 de Outubro de 2006, pelo período de
um ano.
6 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens.
1000306886

Aviso
Denúncia de contrato a termo resolutivo certo

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Torna-se público que foi aceite o pedido de denúncia de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 447.º da Lei n.º 99/2003, que aprova o Código do Trabalho, efectuado pela técnica superior de 2.ª classe Maria Teresa de Sousa Prazeres, com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2006, inclusive.

Aviso n.º 3/2006

9 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens.
1000306885

2 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Rodrigues Araújo.
1000306881

Alteração de loteamento industrial sito em Varzielas,
Alvarenga
Torna-se público, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que se encontra em discussão pública, pelo período de 15 dias, decorridos 8 dias contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
o pedido de licenciamento das alterações ao projecto de loteamento
industrial sito no lugar de Varzielas, freguesia de Alvarenga, concelho
de Arouca, promovido pela Câmara Municipal de Arouca, que incide
sobre os lotes n.os 2 e 3 de Fábrica de Móveis Tavares & Figueiredo,
L.da
A finalidade do pedido é a de transformação dos lotes n.os 2 e 3
num único lote, que será identificado como lote n.º 2/3.
O loteamento passará a ser constituído apenas por cinco lotes.
Durante o período da discussão pública, podem os interessados
consultar o respectivo processo, bem como apresentar, por escrito,
reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento junto da Divisão de Urbanismo da Câmara Municipal, Praça do Município, 4544-001 Arouca.
18 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão, Eliane Marques
Amaral.
1000306894

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM
Aviso
Exoneração
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
11 de Agosto de 2006, foi exonerada, a seu pedido, de acordo com o
estabelecido no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 407/94, de 17 de
Dezembro, a funcionária Lina Sereno da Costa Gomes, com a categoria de engenheira civil de 1.a classe, com efeitos a partir de 9 de Setembro de 2006, inclusive.
8 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens.
1000306883

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que a Câmara Municipal
de Felgueiras, nos termos do disposto no Código do Trabalho (Lei
n.º 99/2003) conjugado com a Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, renovou os contratos a termo certo celebrados com os seguintes funcionários:
Maria Alice Nogueira Pinto, auxiliar de serviços gerais — a partir
de 19 de Setembro de 2005, por um ano, renovado pela 1.ª vez a
partir de 19 de Setembro de 2006, por mais um ano;
Maria Elisabete Teixeira Pinto, auxiliar serviços gerais — a partir
de 19 de Setembro de 2005, por um ano, renovado pela 1.ª vez a
partir de 19 de Setembro de 2006, por mais um ano;
Marta Isabel da Cunha e Silva, assistente de acção educativa — a
partir de 6 de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela 1.ª vez
a partir de 6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela 2.ª vez
a partir de 6 de Outubro de 2006, por mais um ano;
Paula Carina Carvalho e Silva, assistente de acção educativa —
a partir de 6 de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela
1.ª vez a partir de 6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela
2.ª vez a partir de 6 de Outubro de 2006, por mais um ano;
Tiffany Ferreira Faria, assistente de acção educativa — a partir de
6 de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela 1.ª vez a partir de
6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela 2.ª vez a partir de
6 de Outubro de 2006, por mais um ano;
Cármen Luciana da Costa e Sousa, assistente de acção educativa —
a partir de 6 de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela 1.ª vez
a partir de 6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela 2.ª vez
a partir de 6 de Outubro de 2006, por mais um ano;
Sandra Santos Maia, assistente de acção educativa — a partir de 6
de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela 1.ª vez a partir de
6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela 2.ª vez a partir de
6 de Outubro de 2006, por mais um ano;
Georgete Viviana Pinto Soares, assistente de acção educativa — a
partir de 6 de Outubro de 2004, por 6 meses, renovado pela 1.ª vez
a partir de 6 de Abril de 2005, por 18 meses, renovado pela 2.ª vez
a partir de 6 de Outubro de 2006, por mais um ano;

