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 CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Listagem n.º 126/2009
Listagem das empreitadas adjudicadas por este município durante o ano de 2008, a que se refere o artigo 275.º, do Decreto -Lei n.º 59/99, de 2 

de Março 

Tipo de concurso Designação da empreitada Adjudicatário Valor sem IVA
(em euros)

Forma
de

adjudicação

Data
da

adjudicação

Concurso público Sistema de Águas Residuais Domésticas da 
Zona Parcelar da Freguesia de S. Lourenço 
do Douro — Sistema de Tratamento.

Ovava — Engenharia L.da 84.512,46 Deliberação Ca-
marária

29.05.2008

Concurso público Sistema de Águas Residuais Domésticas de 
Zonas Parcelares das Freguesias de Sande e 
Penhalonga — Sistema de Tratamento.

Consórcio Espina & Delfin 
S.L/Factor Ambiente L.da

264.993,39 Deliberação Ca-
marária

29.05.2008

Concurso limitado Ampliação do Cemitério de Ariz . . . . . . . . . . Vieira Esposa & Filhos L.da 93.750,50 Despacho 28.04.2008
Concurso limitado Ampliação da sede de Junta da Freguesia de 

Alpendorada e Matos.
Vieira Esposa & Filhos L.da 89.840,93 Despacho 29.04.2008

Concurso limitado Sistema de Águas Residuais Domésticas da 
Zona de Juncal da Freguesia de Soalhães — 
Sistema de Tratamento.

Carmage — Sociedade de 
Construções, Lda.

62.225,00 Despacho 13.05.2008

Concurso limitado Pavimentações em Rio de Galinhas, Sto Isidoro, 
Constance, Avessadas e Vila Boa de Quires

Elias Moreira Monteiro L.da 119.973,75 Despacho 30.05.2008

Concurso limitado Arranjo Urbanístico da área adjacente à Rua do 
Pisão Novo — Sobretâmega.

ACA — Alberto Couto Alves 
S.A.

82.050,68 Despacho 07.08.2008

Concurso limitado Ampliação do Cemitério de Penhalonga  . . . . Granidera — Granitos da Pe-
dra D`era Lda.

60.272,00 Despacho 03.09.2008

Concurso limitado Infraestruturas e Repavimentação das Ruas da 
Carvalheira e Dr. Júlio Vasconcelos (Fornos) 
e a Rua da Folgosa (Tabuado).

M. dos Santos e Companhia 
S. A.

109.275,00 Despacho 11.11.2008

Concurso limitado Alargamento, Infraestruturas e Repavimenta-
ção do Acesso ao lugar de Quintã (Paços de 
Gaiolo) e Veiga (sande).

Granidense — Granitos Dou-
riense L.da.

61.267,50 Despacho 02.12.2008

Ajuste Directo  . . . Drenagem de Àguas Residuais da Freguesia de 
S. Lourenço do Douro — 2.ª Fase.

Irmãos Moreiras S. A.  . . . . . 23.907,50 Despacho 04.03.2008
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Ajuste Directo  . . . Arranjos Exteriores da Casa de Produtos Tradi-
cionais de Bitetos — Várzea do Douro.

Vieira Esposa & Filhos Lda 22.328,07 Despacho 26.06.2008

Ajuste Directo  . . . Acabamentos da Ampliação da Sede de Junta de 
Freguesia de Alpendorada e Matos.

Vieira Esposa & Filhos Lda 24.791,40 Despacho 16.07.2008

Ajuste Directo  . . . Construção da Estação Elevatória de Pisões — 
Favões.

Granidense — Granitos Dou-
riense L.da.

24.248,20 Despacho 06.08.2008

 19 de Março de 2009. — O Presidente da Câmara, Manuel Maria Moreira. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Aviso n.º 6534/2009

Alteração ao Loteamento Municipal dos Outeiros/Campo
da Feira, actualmente designado por Bairro

Manuel Pedro da Paz em Santo António das Areias
Nos termos do n.º 4 do artigo 77, do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro, articulado com o disposto no n.º 5 do artigo 7 do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, na redacção dada pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro e conforme a deliberação da Câmara 
Municipal, da sua reunião ordinária realizada no dia 18 de Março de 
2009, divulga -se que se encontra em período de discussão pública o 
projecto de alteração do Loteamento Municipal dos Outeiros/Campo 
da Feira, actualmente designado por Bairro Manuel Pedro da Paz em 
Santo António das Areias.

Durante o período de discussão pública que decorrerá pelo prazo de 
15 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso no Diário 
da República — 2.ª Série, o processo estará disponível, para consulta, 
na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, no edifício dos 
Paços do Concelho — das 9.00H às 16.00H.

O presente aviso vai ser igualmente afixado na Junta de Freguesia 
de Santo António das Areias, onde estarão as peças fundamentais desta 
operação urbanística.

Os interessados podem apresentar por escrito, no decurso daquele pe-
ríodo, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos, 
as quais deverão ser entregues na Câmara Municipal de Marvão.

18 de Março de 2009. — O Presidente da Câmara, Victor Manuel 
Martins Frutuoso.

301552862 

 CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso n.º 6535/2009

Discussão pública

Alteração ao alvará de loteamento n.º 102/88, sito no Bairro 
Novo da Lançada, freguesia de Sarilhos Grandes

Maria Teresa Alves da Silva, directora do Departamento de Admi-
nistração Urbanística da Câmara Municipal do Montijo, torna público 
que, para efeitos do disposto no artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, conjugado com disposto no 
artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, irá decorrer, 
a partir do 8.º dia após a publicação deste aviso no Diário da República, 
por um período de 15 dias, um período de discussão pública relativo 
ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 102/88, registado 
em nome de Celestino Cardoso de Jesus (Processo I -33/08), durante 
o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões e 
observações, bem como à apresentação de reclamações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas.

A alteração incide no lote 15 e consiste na definição de um polígono 
para a implantação da habitação, no aumento para dois do número má-
ximo de pisos, bem como no aumento da área coberta admissível.

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas 
às 16 horas na Divisão de Gestão Administrativa do Departamento de 
Administração Urbanística, sito no Edifício da Câmara Municipal de 
Montijo, na Av. dos Pescadores, Montijo, e as sugestões ou reclamações 
dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através de reque-
rimento dirigido à Presidente da Câmara, identificando devidamente o 

seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através do correio 
ao serviço acima mencionado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que irão 
ser afixados nos lugares de estilo.

25 de Fevereiro de 2009. — A Directora do Departamento de Ad-
ministração Urbanística, por delegação de competências, (Assinatura 
ilegível.)

301472486 

 CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso n.º 6536/2009

Pedido de Exoneração de Trabalhador
Maria Gabriela Pereira Menino Tsukamoto, Presidente do Município 

de Nisa, em cumprimento do artigo 37 Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, 
torna público que, por seu despacho de 03/02/009 foi extinta a relação 
jurídica de emprego com o Assistente Operacional Joaquim Maria Va-
lente Cartaxo, 2.ª posição remuneratória, com efeitos a 1 de Fevereiro 
de 2009, por motivos de exoneração a pedido do próprio.

4 de Fevereiro de 2009. — A Presidente da Câmara, Maria Gabriela 
Pereira Menino Tsukamoto.

301356234 

 Aviso n.º 6537/2009

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
ridica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de 
trabalho de assistente operacional, da carreira geral de assistente 
operacional (REF.ª 02/2009).
1 — No uso da competência prevista na alínea a), do n.º 2, do ar-

tigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, conjugado com os n.º (s) 1 e 2, 
artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, torna -se publico que, por 
meu despacho datado de 12/02/2009, se encontra aberto pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, 2.ª série (parte H — Autarquias Locais), nos 
termos do artigo 26.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Nisa na categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional (REF.ª 02/2009).

1.1 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, Lei n.º 59/2008, de 11/09 e Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22/01.

2 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1
2.1 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para o 

recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar (um). Caso 
a lista de ordenação final, devidamente homologada, contenha um nú-
mero de candidatos aprovados superior ao do posto de trabalho a ocupar, 
é constituída uma reserva de recrutamento interna e é utilizada sempre 
que no prazo máximo de 18 meses, contados da data da homologação, 
haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho, nos termos 
dos n.º (s) 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Caracterização dos postos de trabalho em função da atribuição, 
competência ou actividade: Exerce funções de natureza executiva, de 
carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas 
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 




