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extraordinariamente, pelo período de um ano, o contrato de trabalho a 
termo resolutivo certo com o seguinte trabalhador:

Hélder José Martins Turíbio, na categoria de Técnico Profissional de 
2.ª classe (Desenhador), com efeitos a partir de 13 de Junho de 2008.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alí-
nea g) do n.º 3, do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

26 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
Rocha Silva.

300479604 

 Aviso (extracto) n.º 19456/2008
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

de 3 de Junho de 2008, e em cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 139.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 
27 de Agosto e por remissão do artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de 
Junho, foi renovado pelo período de 1 ano, o contratos de trabalho a 
termo resolutivo certo, com o seguinte trabalhador:

António Lameira Calado Ripado, na categoria de Auxiliar de Serviços 
Gerais, com efeitos a partir de 4 de Junho de 2008.

(Processo isento de Visto do Tribunal de Contas, nos termos da alí-
nea g) do n.º 3, do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

26 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
Rocha Silva.

300479483 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Aviso n.º 19457/2008

Reclassificação profissional
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º e 118.º, 

n.º 4, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público 
que, por meu despacho, de 23 de Junho de 2008, Nuno Miguel Marques 
Amoroso, Assistente Administrativo da carreira de Assistente Admi-
nistrativo (escalão 1, índice 199), foi nomeado em comissão de serviço 
extraordinária, pelo período de um ano, mediante o procedimento de 
reclassificação profissional para a categoria de Técnico Superior de 
2.ª classe da carreira de Técnico Superior de Contabilidade, com posi-
cionamento no escalão 1, índice 400, ao abrigo e nos termos do disposto 
nos artigos 6.º, n.º 1, 1.ª parte e 10.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro, conjugados com os artigos 2.º, alínea d), 3.º e 5.º, 
n.º 1, do Decreto -Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro e artigo 4.º, n.º 1, 
alínea d), do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, aplicável 
por expressa remissão do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no Diário 
da República. Isento de Visto do Tribunal de Contas.

23 de Junho de 2008. — O Vereador, com competência delegada, 
Eusébio Candeias.

300484504 

de funções de Revisor Oficial de Contas, na revisão legal de contas, nos 
termos do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, com efeitos a 
partir de 01 de Outubro de 2007, pelo prazo de um ano, tácita e sucessi-
vamente renováveis, de acordo com o n.º 2 do mencionado artigo.

27 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva 
Soares.

300483792 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso n.º 19460/2008
Faz -se público, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 34.º do Decreto -Lei 427/89 de 7 de Dezembro, que foi celebrado 
com os trabalhadores abaixo referidos, e para as funções, remunerações 
e prazos indicados, os seguintes contratos:

Para vigilante/auxiliar, auferindo a remuneração mensal de 427,02 €, 
pelo prazo de 3 meses, a partir de 23 de Junho de 2008 com Célia Cristina 
Fonseca Pinto Amaral, Daniela Alexandra da Fonseca Castro, Maria de 
Fátima Amaral Fernandes, Lisa Andrea da Silva, Ana Rita Morais Couto, 
Rosana Filipa Cardoso Fernandes, Patrícia Alexandra da Costa Guedes, 
Andreia Sofia Longa Ferraz e Nilza da Conceição Coelho.

Para Vigilantes Florestais, auferindo a remuneração mensal de 663,88 
€, pelo prazo de 4 meses, a partir de 15 de Junho de 2008 com João Carlos 
Martins Neves, Eurico Manuel Ladeiras da Silva, Daniel Quintino dos 
Santos Cardoso e Nuno Miguel Pombo Moutinho.

Para Engenheiro Civil, auferindo a remuneração mensal de 1.070,89 
€, pelo prazo de 1 ano, a partir de 2 de Junho de 2008 com Pedro Filipe 
Santos Gonçalves Fonseca.

Com fundamento no mesmo diploma, foram renovados com os traba-
lhadores abaixo referidos, e para as funções e remunerações indicadas, 
os prazos dos seguintes contratos:

Para agente educativa, auferindo a remuneração mensal de 427,02 
€, e pelo prazo de mais 14 meses, a partir de 1 de Julho de 2008, com 
Paula Sofia Pereira dos Santos.

Para auxiliar educativa, auferindo a remuneração mensal de 473,73 €, 
e pelo prazo de mais 14 meses, a partir de 1 de Julho de 2008.

27 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, José Carlos Pinto 
dos Santos.

300486068 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso n.º 19461/2008
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 

2008/03/27 foi concedida ao funcionário João Manuel Martins Dias, 
licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do artigo 78.º do 
Decreto -Lei 100/99, de 31 de Março, com inicio em 2008/04/09.

26 de Junho de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, Carlos 
Manuel dos Santos Baracho.

300478779 

 Aviso n.º 19458/2008

Reclassificação profissional (nomeação definitiva)
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º e 118.º, 

n.º 4, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público 
que, por meu despacho, de 23 de Junho de 2008, Maria Clara Costa da 
Silva Domingos, foi nomeada definitivamente mediante o procedimento 
de reclassificação profissional para a categoria de Assistente Adminis-
trativo da carreira de Assistente Administrativo findo o período de no-
meação em comissão de serviço extraordinária, com posicionamento no 
escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 3.º 
e 5.º, n.º 1, ambos do Decreto -Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, 
n.º 3.º e 11.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, con-
jugado com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 
18 de Dezembro. Isento de Visto do Tribunal de Contas.

24 de Junho de 2008. — O Vereador, com competência delegada, 
Eusébio Candeias.

300484723 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 19459/2008
Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado um contrato 

de avença nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 407/91, de 17 de 
Outubro, com o Dr. Helder Manuel Martins Pereira, para o desempenho 

 Rectificação n.º 1512/2008
Para os devidos efeitos se faz público que no ponto 9.1, do aviso desta 

Câmara Municipal n.º 17157/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 105, de 2 de Junho, a paginas 24499, onde se lê «A prova 
escrita de conhecimentos …Decreto -Lei n.º 374/93, de 1 de Outubro;…» 
deve ler -se «A prova escrita de conhecimentos …Decreto -Lei n.º 347/93, 
de 1 de Outubro …».

26 de Junho de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, Carlos 
Manuel dos Santos Baracho.

300482366 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso (extracto) n.º 19462/2008
Torna -se público que, por despacho do signatário de 19 de Junho de 

2008, foi nomeada para provimento de um lugar de Engenheiro Flo-
restal de 2.ª Classe, a candidata classificada em 1.º lugar no concurso 
efectuado, Filipa Teresa da Silva Araújo, com efeitos a partir de 02 de 




