Portas .....................

Imóveis com valor arquitectónico

Imóveis sem características arquitectónicas relevantes

Madeira pintada ................

Incentivar a sua aplicação/preservação por se tratar de um elemento
construtivo ou material caracterizador do ambiente urbano e da sua
arquitectura nos seus vários estilos ou tipologias, incentivando-se a
sua utilização, sempre que possível, como forma de harmonização e
valorização do conjunto. Desde que se integre nas características arquitectónicas do imóvel.

Incentivar a sua aplicação/preservação por se tratar de um elemento
construtivo ou material caracterizador do ambiente urbano e da sua
arquitectura nos seus vários estilos ou tipologias, incentivando-se a
sua utilização, sempre que possível, como forma de harmonização e
valorização do conjunto. Desde que se integre nas características arquitectónicas do imóvel.

Ferro ou chapa metálica ....

Condicionalmente podem-se aplicar, desde que não altere as caracterís- Condicionalmente podem-se aplicar, desde que não altere as características arquitectónicas do edifício ou a sua aplicação traga benefícios
ticas arquitectónicas do edifício ou a sua aplicação traga benefícios
estéticos para o imóvel, garantindo sempre a boa integração no amestéticos para o imóvel, garantindo sempre a boa integração no ambiente urbano.
biente urbano.

PVC ....................................

Interdita a sua aplicação por não se adequar às características arquitectónicas do imóvel, do conjunto edificado e do ambiente urbano.

Excepcionalmente podem-se aplicar, não se aconselhando. No entanto,
a sua utilização, por não ser a melhor solução em termos técnicos e
estéticos e não se adequar, geralmente, às características dos imóveis
e da sua envolvente, excepto quando se integre nas características arquitectónicas do imóvel e se a solução arquitectónica tiver manifesta
qualidade, garantindo sempre a boa integração no ambiente urbano.

Alumínio lacado ................

Interdita a sua aplicação por não se adequar às características arquitectónicas do imóvel, do conjunto edificado e do ambiente urbano.

Excepcionalmente podem-se aplicar, não se aconselhando. No entanto,
a sua utilização, por não ser a melhor solução em termos técnicos e
estéticos e não se adequar, geralmente, às características dos imóveis
e da sua envolvente, excepto quando se integre nas características arquitectónicas do imóvel e se a solução arquitectónica tiver manifesta
qualidade, garantindo sempre a boa integração no ambiente urbano.

Alumínio anodizado à cor
natural ou outra.

Interdita a sua aplicação por não se adequar às características arquitectónicas do imóvel, do conjunto edificado e do ambiente urbano.

Excepcionalmente podem-se aplicar, não se aconselhando. No entanto,
a sua utilização, por não ser a melhor solução em termos técnicos e
estéticos e não se adequar, geralmente, às características dos imóveis
e da sua envolvente, excepto quando se integre nas características arquitectónicas do imóvel e se a solução arquitectónica tiver manifesta
qualidade, garantindo sempre a boa integração no ambiente urbano.
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Elementos construtivos e materiais

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO
Listagem n.º 66/2005 — AP. — Em cumprimento do artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna-se pública a lista de todas as adjudicações de obras públicas efectuadas no ano
de 2004:
Valor da adjudicação
(mais IVA) (em euros)

Adjudicatário

Abastecimento de água a Riba de Mouro — 1.ª fase .........................................................................................
Beneficiação dos caminhos de Paço (Trute), Loureiros (Portela), Temporão ao Pinheiro (Barroças e Taias)
e Alderiz à Senhora da Vista (Pias).
Pavimentação dos caminhos de Santana a Vila Nova e do Bairro Alto (Gandarela) em Troviscoso .............
Acesso ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Monção e Caminho do Ribeiro, em Merufe ......................
Renovação da Avenida Central de Pias (1.ª fase) ...............................................................................................
Estrada de Sá — Mesio (1.ª fase — Lanço Sá) ..................................................................................................

Sebastião da Rocha Barbosa, L.da ..........................
Duque & Duque, Terraplanagens, L.da ...................

187 663,47
76 394,00

Concurso público.
Concurso limitado.

Habimonção Construções, L.da ..............................
Duque & Duque, Terraplanagens, L.da ...................
Gonçalves & Cachadinha, S. A. ............................
Francisco Cerqueira Cardoso & Filhos, L.da .........

38
79
122
83

Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso limitado.

415,50
926,50
770,01
179,00

Forma de atribuição

57

Nome da obra

Estrada da Lodeira (repavimentação) — Monção ..............................................................................................
Beneficiação dos caminhos de Carrazedo ao Pomar (Mazedo), Pinheiro (Sago), Rebouça ao Fogueteiro
(Moreira) e Casa Nova (Moreira e Cambezes).
Abastecimento de água a Lordelo, Parada e Sago ...............................................................................................
Construção do Centro Cultural João Verde (1.ª fase) em Monção ....................................................................
Reconstrução e adaptação de um edifício para Arquivo Municipal de Monção ...............................................
Caminho do Arnado à Marinheira — Bela ..........................................................................................................
Caminhos do Monte/sede da Junta (Segude) e da Boalhosa/Senrela, 2.ª fase (Badim) .....................................
Caminhos da Fonte a Lordelo de Baixo-Lara e do Souto à Veiga-Pinheiros ....................................................
Caminhos de Sá (Carvalheira) e Barbeita (Merim à Porqueira, Souto, Bogadela e Miranques) ......................
Mercado municipal — beneficiação e remodelação da loja n.º 1 ext. ..............................................................
Saneamento de Cortes (1.ª fase) ..........................................................................................................................
Caminho de Eirado a Requião, em Mazedo, e caminhos Café Astro ao cemitério (passeios) e acesso ao campo
de tiro, em Longos Vales.
Caminhos de Lamela, Ponte de Mouro e da Pedreira em Ceivães ....................................................................
Estrada do Lugar do Rio — Parada ......................................................................................................................
Abastecimento de água a Abedim .........................................................................................................................
Abastecimento de água a Portela .........................................................................................................................
Beneficiação da EM 503 (troço 1) e da EM 505 (troço 1) ..............................................................................
Sede da junta de freguesia (passeios) e execução de vários caminhos em Podame e do Caminho do Fundo — Sá
Saneamento do Cabo, Ponte de Mouro e Valinha, Barbeita/Ceivães .................................................................
Saneamento da zona industrial e interceptor secundário ...................................................................................
Saneamento do caminho de Portelinha — Cortes — Monção ..........................................................................

Duque & Duque, Terraplanagens, L.da ...................
Duque & Duque, Terraplanagens, L.da ...................
Construções Artur Alves de Freitas II, L. da ..........
Carlos José Fernandes & C.ª, L.da .........................
Carlos José Fernandes & C.ª, L.da .........................
Machado & Cunha, L.da .........................................
Sebastião da Rocha Barbosa, L.da ..........................
Habimonção Construções, L.da ..............................
Gonçalves & Cachadinha, S. A. ............................
Xavier Ferreira, L.da ...............................................
Geopesquisa — Sondagens e Captação de Água, L.da
Duque & Duque, Terraplanagens, L.da ...................
Betominho, Soc. de Construções, L.da ..................
Habimonção Construções, L.da ..............................
Geopesquisa — Sondagens e Captação de Água, L.da
Sebastião da Rocha Barbosa, L.da ..........................
Betominho, Soc. de Construções, L.da ..................
Francisco Cerqueira Cardoso & Filhos, L.da .........
POAL — Pavimentações e Obras Públicas, S. A.
Comporto — Soc. de Construções, S. A. .............
Habimonção — Construções, L.da .........................

117 214,78
89 902,92
559
1 064
702
47
119
75
62
35
390
87

Forma de atribuição

Concurso limitado.
Concurso limitado.

506,98
251,42
618,75
986,00
845,50
935,50
288,04
123,35
969,45
903,20

Concurso público.
Concurso público.
Concurso público.
Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso público
Concurso limitado.

267 284,75
47 781, 10
271 521,64
323 131,54
267 284,75
41 837,40
406 770,49
272 351,31
4 945,50

Concurso limitado.
Concurso limitado.
Concurso público.
Concurso público.
Concurso público.
Concurso limitado.
Concurso público.
Concurso público.
Série de preços.

15 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
Aviso n.º 1939/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que por meu Despacho n.º 7/2005, datado de 11 de Fevereiro, e por urgente
conveniência de serviço, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo pelo período de um ano, com início a 15 de Fevereiro de 2005, com António da Costa, para a categoria de
cantoneiro, com o vencimento correspondente ao índice 137, da tabela salarial da função pública. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Afonso Sequeira Abrantes.

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
Edital n.º 192/2005 (2.ª série) — AP. — Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara Municipal da Nazaré:
Torna público, para cumprimento do estabelecido no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a publicação das adjudicações das obras públicas no ano de 2004:
Designação

Construção e conservação de arruamentos, praças e outros — caminho entre Pederneira e Ponte das Barcas — 2.ª fase
Construção e conservação de arruamentos, praças e outros (arruamento junto à Associação Recreativa do Planalto) ..
Construção e conservação de arruamentos, praças e outros (pavimentação da Rua do Dr. Ruy Rosa) .............................

Valor
(em euros)

Tipo de procedimento

Adjudicatário

59 000,00 Concurso limitado sem publi- Azinheiro — Sociedade de Conscação de anúncio.
truções, S. A.
20 808,86 Concurso limitado sem publi- Cimalha — Construções da Batacação de anúncio.
lha, L.da
30 901,33 Concurso limitado sem publi- Lusosicó — Construções, L.da
cação de anúncio.
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Adjudicatário

58

Valor da adjudicação
(mais IVA) (em euros)

Nome da obra

