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CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO
Edital n.º 193/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de pormenor da Quinta da Retorta. — João Manuel Rodrigues de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Penedono:
Torna público que, em reunião ordinária realizada no dia 18 de Outubro de 2004, nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, a Câmara Municipal deliberou elaborar o plano de pormenor da Quinta da Retorta. Os prazos previstos para a sua elaboração:
Fase preliminar — cartografia — 1,5 meses após a adjudicação;
1.ª fase — caracterização e diagnóstico — 1,5 meses;
2.ª fase — estudo prévio e mapa de ruído — 1 mês;
3.ª fase — plano de pormenor — 1 mês;
4.ª fase — plano de pormenor para discussão pública — 2 semanas;
5.ª Fase — aprovação, ratificação, registo e publicação — 6 meses.
Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal decorrerá por um período de 30 dias úteis, a contar da data desta publicação em Diário da República, um processo de audição ao
público, durante o qual poderão formular sugestões, bem como apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento da elaboração do plano de
pormenor da Quinta da Retorta.
Durante o referido período poderão ser consultados, na Câmara Municipal de Penedono — Divisão Técnica de Obras e Urbanismo, os elementos relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos,
promovendo-se, assim, a importância da participação.
Para constar se lavrou o presente edital que vai ser afixado nos lugares de estilo.
14 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Manuel Rodrigues de Carvalho.

Aviso n.º 1948/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de obras adjudicadas em 2004. — Em cumprimento e para efeitos do disposto no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tornase pública a lista das adjudicações de obras públicas efectuadas por esta Câmara no ano de 2004:
Valor (sem IVA)
(em euros)

Designação da empreitada

Arranjos dos espaços exteriores envolventes às piscinas municipais e ao Bairro Fundação Salazar —
rede de drenagem de águas pluviais e residuais.
Remodelação e beneficiação da Escola do Ensino Básico do 1.º ciclo, n.º 1, de Peniche — fase B .....

120 310,10

Reparação e beneficiação de arruamentos no concelho, nas freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel
e Serra d’El Rei.
Construção da Biblioteca Municipal de Peniche (BM2) .............................................................................
Arranjos urbanísticos do campo da república, envolventes à fortaleza e à igreja de São Pedro ............
Construção do edifício da cantina do centro social do pessoal da CMP — 2.ª fase-B ...........................

121 530,55

208 860,65

1 669 500,18
1 196 625,00
21 174,72

Adjudicatário

Forma de adjudicação

Asibel — Construções, S. A. ........................... Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Consórcio: Delfim de Jesus & Irmão, L.da/Al- Concurso público.
vape, Construção e Obras Públicas, L.da
Construções Pragosa, S. A. ............................. Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Condop — Construções Obras Públicas, S. A. Concurso público.
Lena Engenharia e Construções, L.da ............. Concurso público.
Amador, L.da ..................................................... Ajuste directo.

14 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Gonzaga Franco Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA
Aviso n.º 1949/2005 (2.ª série) — AP. — Armindo José Sousa Silva, presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, em exercício:
Torna público, dando cumprimento ao que determina o artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a listagem de todas as adjudicações de obras públicas efectuadas por esta Câmara
Municipal no ano de 2004.
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