10/04

Procedimento
(tipo de concurso)

Designação da empreitada

Rede viária municipal — CM 1343 e 1347, desde a EN 203 ao Mosteiro (Muía)
e largo da escola (nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 45.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março) — beneficiação e pavimentação de bermas e
valetas — Vila Nova de Muía, Santiago.

Valor da adjudicação
(sem IVA) (em euros)

Concurso limitado sem publicação de anúncio.

63.315,00

Adjudicatário

Data
da adjudicação

Sebastião da Rocha Barbosa, L.da ........

2-11-2004
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Número
do processo

4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, em exercício, Armindo José Sousa Silva.
Aviso n.º 1950/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em cumprimento do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a lista
de antiguidade do pessoal desta autarquia, organizada nos termos do artigo 93.º do citado diploma legal, se encontra afixada no placard da Secção de Pessoal desta Câmara Municipal.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto-lei, da lista cabe reclamação a deduzir no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de publicação do aviso no Diário da República.
21 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, em exercício, Armindo José Sousa Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR
Aviso n.º 1951/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que foi rescindido, com efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2005, o contrato de trabalho a termo certo,
celebrado em 12 de Maio de 2004, com Luís Miguel Alves Lopes, na categoria de nadador-salvador.
16 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João José de Carvalho Taveira Pinto.

Número de lugares
Grupo de pessoal

Carreira

Categoria

Nível
Dotação
actual

Informática .............................................

Técnico de informática ......................

Técnico de informática-adjunto

Providos

Vagos

3
2
1

A criar

A extinguir

1

Estagiário .................................

Nova
dotação

Tipo
de
carreira

Obs.

Tipo
de
carreira

Obs.

1

4

deve ler-se, relativamente ao grupo de pessoal de informática:
Número de lugares
Grupo de pessoal

Carreira

Categoria

Nível
Dotação
actual

Informática .............................................

Técnico de informática ......................

Técnico de informática-adjunto

Estagiário .................................

Providos

3
2
1

Vagos

A criar

2
4

A extinguir

Nova
dotação

2
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO
Rectificação n.º 125/2005 — AP. — Dr. Manuel António da Luz, presidente da Câmara Municipal de Portimão:
Torna público, para os devidos efeitos, que o aviso n.º 6775/2003 (2.ª série) — AP., publicado no apêndice n.º 132 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 29 de Agosto de 2003, sobre
a alteração do quadro de pessoal, republicado no aviso n.º 8565/2003 (2.ª série) — AP., publicado no apêndice n.º 168 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 262, de 12 de Novembro de 2003, saíram
com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:
Na p. 48 do aviso n.º 6775/2003 (2.ª série) — AP., onde se lê, relativamente ao grupo de pessoal de informática:

