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 CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA
Aviso n.º 6156/2008

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), 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, faz -se público que, na sequên-
cia dos competentes processos de concursos externos de ingresso para:

2 Técnicos Superiores de 2ª Classe (área de Arquitectura);
1 Leitor -Cobrador de Consumos.

Por meu despacho datado de 11 de Fevereiro de 2008, foram nomeados nos 
lugares que a seguir se indicam, os indivíduos abaixo identificados:

Carlos Alberto Assunção Ferreira — Técnico Superior de 2ª Classe, 
Arquitectura;

Énia Maria Jardim Gonçalves Abreu — Leitor Cobrador de Consumos.

Os interessados dispõem de 20 dias, contados da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, para aceitarem os respectivos cargos. 
(Isento de Fiscalização do Tribunal de Contas).

11 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel Baeta 
de Castro.

2611092637 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
Aviso n.º 6157/2008

Concurso externo de ingresso para admissão de um técnico de 2.ª classe 
(estagiário)/área de organização e administração de empresas — grupo 
de pessoal técnico

Para os devidos efeitos faz -se público que, por meu despacho datado 
de catorze de Fevereiro de dois mil e oito, fazendo uso da competên-
cia conferida pelo artigo 68, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 05 -A/2002, de 
11 de Janeiro, nomeei, para o lugar de Técnico de 2.ª Classe/Área de 
Organização e Administração de Empresas, do quadro de pessoal deste 
Município, Francisco Emílio Fontainha Presa, classificado no primeiro 
lugar no concurso, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República n.º 189, I2.ª série, de 30 de Setembro de 2005.

O candidato deverá aceitar o referido lugar, no prazo de 20 dias úteis, 
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República 
(isento do visto do tribunal de Contas).

15 de Fevereiro de 2008. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula 
Pires Pereira da Costa.

2611092396 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Aviso n.º 6158/2008

Nomeação de vários funcionários
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, datado 

de 19 de Fevereiro, e decorrente dos respectivos Concursos Internos 
Gerais de Acesso, foram nomeados os funcionários:

António Oliveira Marques, para o lugar de Técnico de Informática 
de Grau 2, Nível 1;

Henrique Mendes Valente, para o lugar de Fiscal Municipal de 1.ª Classe,
Pedro Miguel Rodrigues Ramos, para o lugar de Técnico Profissional 

de 1.ª Classe (Desenhador).

Os candidatos nomeados devem apresentar -se, a aceitar os lugares, nos 20 
dias imediatos ao da publicação, do presente aviso, no Diário da República.

19 de Fevereiro de 2008. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria 
Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

2611092761 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso n.º 6159/2008

Aditamento aos termos de referência do Plano de Pormenor
para a Reestruturação

Urbanística do Terreno do Hotel Miramar
António d’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 

faz público que, no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 
Cascais de 11.02.2008, a que se refere a proposta n.º 170/08, foi aprovado 
o aditamento aos Termos de Referência do Plano de Pormenor para a 
Reestruturação Urbanística do Terreno do Hotel Miramar.

Dando cumprimento ao estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro, Lei n.º 56/2007, de 31 de 
Agosto e Decreto -Lei n.º 316/2007, 19 de Setembro, encontra -se aberto 
um período de 15 dias após a data da publicação deste Aviso no Diário 
da República, para formulação de sugestões ou obtenção de informações.

Nesse sentido, os eventuais interessados poderão consultar a proposta 
de Plano no Departamento de Planeamento Estratégico, sito no Edifício 
Tardoz dos Paços do Concelho, no Largo 5 de Outubro, em Cascais, 
todos os dias úteis, das 9:00h às 13:00h e das 14:00h às 16:00h.

14 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, António d’Orey 
Capucho. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso n.º 6160/2008

Nomeações de Pessoal
Por despacho do Vice -Presidente da Câmara de 22/01/2008, no uso 

da competência delegada:
Adélia Maria de Pinho Tavares, Maria do Rosário Teixeira Vieira Mar-

tins e Isabel da Conceição Barbosa Soares: nomeadas provisoriamente, 
precedendo concurso externo de ingresso, para a categoria de Auxiliar 
de Acção Educativo de Nível 1 do quadro de pessoal desta Autarquia, 
com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 142.

As interessadas dispõem de 20 dias, a contar do dia seguinte à publica-
ção do presente aviso no D.R., para tomar posse nos referidos lugares.

(Procº. isento de fiscalização prévia do T. Contas).
23 de Janeiro de 2008. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui César 

de Sousa Albergaria e Castro.
2611092673 

 Aviso n.º 6161/2008
Para cumprimento do disposto no nº. 3 do artigo 95º do Dec -Lei 

nº.100/99, de 31 de Março, se torna publico que a lista de antiguidades 
dos funcionários e agentes desta Autarquia, reportada a 31/12/2007, se 
encontra afixada no átrio do edificio da Câmara Municipal de Castelo de 
Paiva, a qual poderá ser consultada durante o horário de expediente.

Da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 
dias consecutivos a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

13 de Fevereiro de 2008. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui César 
de Sousa Albergaria e Castro.

2611092686 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 6162/2008
Torna -se pública a lista de adjudicações de obras públicas no ano 

de 2007, para cumprimento do disposto no artigo 275º do Decreto -Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março: 

Designação da obra pública Valor s/ IVA Adjudicatário Forma de atribuição

Construção do caminho municipal entre a EM 525 e Póvoa 
e Meadas.

98.226,50 € Mendes & Gonçalves, S. A. . . . . . . . . . . . . . . Concurso público

Beneficiação da rede viária no âmbito da prevenção de in-
cêndios florestais.

60.886,60 € NIVELVIAS, Sociedade Unipessoal, L.da Concurso limitado

Limpeza e recuperação do furo da Quinta da Atalaia. . . . . . 8.110,00 € NIVELVIAS, Sociedade Unipessoal L.da Ajuste directo
Beneficiação da rede viária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.575,00 € NIVELVIAS, Sociedade Unipessoal L.da Ajuste directo
Alargamento da Ladeira de Santo André — Execução de 

muro de suporte.
24.231,33 € Gaverg Construções L.da. . . . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo

Pavimentação de troço do caminho da Morena  . . . . . . . . . . 6.385,00 € Pavimentação de caminhos municipais . . . . . Ajuste directo




