10

18-6-2004
25-6-2004
82 926,62
499 105,57
ZAGOPE — Construções e Engenharia, S. A.
ZAGOPE — Construções e Engenharia, S. A.
Trabalhos a mais ....
Trabalhos a mais ....
Escrito ...........
Escrito ...........

Aviso n.º 639/2005 (2.ª série) — AP. — João Augusto Matias
Pereira, presidente da Câmara Municipal de Castro Daire:
Torna público que, de harmonia com o seu despacho de 15 de
Dezembro de 2004, foi celebrado contrato a termo resolutivo certo,
ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, desde 3 de Janeiro, por um ano, eventualmente renovável por igual período, com Paula Alexandra de Paiva Silva,
para desempenhar as funções de telefonista.
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto Matias Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
7 de Janeiro de 2005. — O Director do Departamento de Administração Geral, por delegação de competências, Francisco José Alveirinho Correia.

12-10-2004
3 297,35
Dâmaso & Filhos, L. da ....................................
Trabalhos a mais ....
Escrito ...........

Programa das Aldeias de Xisto — Plano de Aldeia — Requalificação da
Fonte da Vila.
Zona de lazer de C. Branco — Parque de Estacionamento e acessos .......
Zona de lazer de Castelo Branco — 1.ª fase: Const. do Espelho de Água

Celebrado em
Valor (em euros)
Adjudicatário
Procedimento

Designação da obra

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Tipo de contrato

Para cumprimento do artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Contratos de trabalhos a mais celebrados no ano 2004

44 979,40
Lopes, Chupa & Bemposta, L.da ..............
Limitado sem publicação de anúncio
31-12-2004

7 de Janeiro de 2005. — O Director do Departamento de Administração Geral, por delegação de competências, Francisco José Alveirinho Correia.

57 247,00
Isidro Martinho Prata & Filhos, L.da .......
Limitado sem publicação de anúncio

Zona urbana de Cebolais de Cima — requalificação e reabilitação do Ribeiro
Gonçalo Pais, no sítio denominado Seixo — PPI: construção de passeios e
pavimentos nas freguesias
Construção de passeios e pavimentos nas freguesias: construção do acesso ao
polidesportivo e balneários de Lardosa.
31-12-2004

Adjudicado em

Designação do concurso

Valor
da adjudicação
(em euros)
Empresa adjudicatária
Tipo de concurso
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Aviso n.º 640/2005 (2.ª série) — AP. — No uso das competências que me são atribuídas pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, e de
acordo com o estipulado no artigo 34.º, alínea b), do Decreto-Lei
n.º 427/89, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, foram rescindidos os contratos de trabalho
a termo certo, na categoria de auxiliar de serviços gerais, a pedido
dos mesmos, desde 31 de Dezembro de 2004 com:
Nair Pereira Alves Martins.
Pedro Miguel Pinto Santos Morais.
Benny de Oliveira.
Maria Nazaré Costa Machado Alves.
Maria Delfina Mendes Santos.
Leonilde de Jesus Nadais.
Berta Eugénia Castanheira Carneiro.
Paula de Jesus Fernandes.
Alberto José Carvalho Ferreira.
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.º 641/2005 (2.ª série) — AP. — No uso das competências que me são atribuídas pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, e de
acordo com o estipulado no artigo 34.º, alínea b), do Decreto-Lei
n.º 427/89, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, foi rescindido o contrato de trabalho a termo certo, na categoria técnico de 2.ª classe — área de engenharia
civil, a pedido da mesma, desde 31 de Dezembro de 2004 com
Branca Manuela Gil Ferreira.
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.º 642/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, por meu despacho datado de 27 de Outubro
de 2004, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo, na
categoria de jardineiro, pelo período de mais seis meses, com Licínio
do Carmo.
6 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.º 643/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, por meu despacho datado de 18 de Novembro de 2004, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo,
na categoria de técnico superior de 2.ª classe — área de sociologia, pelo período de mais seis meses, com Sandra Sofia Silva Sarmento.
6 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Batista.
Aviso n.º 644/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, por meu despacho datado de 21 de Dezembro de 2004, em cumprimento do disposto na alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foram
celebrados os contratos de trabalho a termo resolutivo, pelo período
de um ano, os quais tiveram início a 3 de Janeiro de 2005, como
auxiliares de acção educativa, com os seguintes trabalhadores:
Ana Paula Lameirão Dias.
Aldina Ventura Vaz Carneiro.

