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Aviso n.º 3741/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a termo
resolutivo certo de um indivíduo para o desempenho de funções
equiparadas às de técnico profissional de 2.ª classe (escalão 1,
índice 199). — Nos termos do disposto no artigo 34.º 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 o
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, por sua
deliberação de 18 de Fevereiro de 2005, procedeu à contratação a
termo resolutivo certo de Nuno Roque de Andrade Lourenço, para
o desempenho de funções equiparadas às de técnico profissional
de 2.ª classe (escalão 1, índice 199), com base na alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, aplicando-se-lhe
ainda o que sobre a matéria determina a Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto.
O referido contrato destina-se a ser cumprido no Sector de
Gabinete de Fiscalização e Planeamento destes Serviços, com a
duração de um ano eventualmente renovável por igual período,
tendo início a 22 de Fevereiro de 2005 por um período experimental de 30 dias, conforme o previsto na alínea b) do artigo 108.º da referida Lei n.º 99/2003, vigorando até 21 Fevereiro de 2006, inclusive.

funções equiparadas às de técnico profissional especialista (escalão 2, índice 280). — Nos termos do disposto no artigo 34.º
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 o conselho de administração destes Serviços Municipalizados, por sua deliberação de 18 de Fevereiro
de 2005, procedeu à contratação a termo resolutivo certo de
Juscelina Raposo Martins, para o desempenho de funções equiparadas às de técnico profissional especialista (escalão 2, índice 280), com base na alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, aplicando-se-lhe ainda o que sobre a
matéria determina a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.
O referido contrato destina-se a ser cumprido no Sector de
Laboratório destes Serviços, com a duração improrrogável de seis
meses, com início a 22 de Fevereiro 2005, conforme o previsto
na alínea e) do artigo 108.º da referida Lei n.º 99/2003, vigorando
até 21 de Agosto de 2005, inclusive.

20 de Abril de 2005. — O Administrador, por subdelegação de
poderes, Luís Manuel dos Santos Correia.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso n.º 3742/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a
termo resolutivo certo de um indivíduo para o desempenho de

Aviso n.º 3743/2005 (2.ª série) — AP. — Lista das adjudicacões
efectuadas durante o ano de 2004, a que se refere o artigo 275.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

Entidades adjudicatárias

20 de Abril de 2005. — O Administrador, por subdelegação de
poderes, Luís Manuel dos Santos Correia.

Valor da obra
sem IVA
(em euros)

Denominação da obra

Alcoplano — Planeamento e Construções, L.da

Estação elevatória final do jardim principal de Peniche — arranjo exterior
Trabalhos a mais ..............................................................................

Alcino Vala, L.da .......

Estação elevatória final da ETAR de Peniche (fornecimento e
montagem de painel de azulejos).
Estação elevatória da ETAR de Peniche — limpeza e pintura
1 935,90
das paredes, limpeza e protecção de cantarias.
Rede de distribuição — ramais domiciliários de água .................... 103 900,00

Amador, L.da ..............
da

Habipen, L. .............

Euronavy — Tintas
Marítimas e Industriais, S. A. .............
Virgílio Cunha, L.da ...
Eurotagus, S. A. ........

Tratamento e pintura do coroamento e ponte de acesso à torre
de manobra da barragem de São Domingos — Atouguia da Baleia.
Execução de rede de distribuição — diversas ampliações e remodelações em todo o concelho (outras) — ampliação de
90 m em Serra d’El-Rei.
Estação elevatória final da ETAR de Peniche — fornecimento e
aplicação de produto impermeabilizante sobre painel de azulejos.

Forma de atribuição

Prazo

60 215,00 Concurso limitado sem pu1 562,00
blicação de
anúncio.
17 694,88 Consulta prévia

90 dias

Ajuste directo

5 dias

60 dias

Concurso limi- 12 meses
tado sem publicação de
anúncio.
19 995,00 Ajuste directo 15 dias úteis
1 830,00

Ajuste directo

10 dias

2 715,00

Ajuste directo

13 dias

9 de Janeiro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E TRANSPORTES DE PORTALEGRE
Aviso n.º 3744/2005 (2.ª série) — AP. — Listagem de antiguidade. — Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 95.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que
se encontra afixada nos diversos sectores de actividade, a lista de

antiguidade do pessoal pertencente ao quadro destes Serviços Municipalizados, para consulta dos interessados.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do sobredito diploma, cabe
reclamação, a aduzir no prazo de 30 dias consecutivos, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
21 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Fernando Ceia Biscainho.

