APÊNDICE N.º 33 — II SÉRIE — N.º 47 — 8 de Março de 2005

Rectificação n.º 101/2005 — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que no aviso n.º 9006/2004, publicado no apêndice n.º 138 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 272, de 19 de
Novembro de 2004, onde se lê «[...] foi renovado o contrato a
termo certo, com Lúcia Maria Alves,» deve ler-se «[...] foi renovado o contrato a termo certo, com Lúcia Brito Alves».
1 de Fevereiro de 2005. — O Vereador dos Recursos Humanos e
Ambiente, Leonel Calisto Correia da Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 1471/2005 (2.ª série) — AP. — João Manuel Borrega Burrica, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior:
Torna público que, de harmonia com a deliberação de Câmara
realizada em 2 de Fevereiro de 2005, deliberou aprovar o projecto
de Regulamento do Cartão Municipal do Idoso Verde e o Cartão
Municipal do Idoso Azul e que, nos termos do artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, vai ser submetido à apreciação
pública pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, 2.ª série.
Mais torna público que o aludido projecto de Regulamento poderá ser consultado durante o horário normal de expediente na
Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal e que
quaisquer sugestões ou reclamações devem ser apresentadas dentro
do prazo supra-mencionado.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume
3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Borrega Burrica.

1 de Fevereiro de 2005. — A Vereadora em regime de permanência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

27 de Janeiro de 2005. — O Vereador dos Recursos Humanos e
Ambiente, Leonel Calisto Correia da Silva.

123 682,00 Agrocinco Construções, S. A.

1 119 168,48 Agrocinco Construções, S. A.

444 931,00 P. E. R. T. — Engenharia
e Construção, S. A.

21-7-2004

22-9-2004

Valor
da adjudicação
(euros)

Aviso n.º 1473/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de 28 de Janeiro de 2005, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, por mais um ano, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004 com o auxiliar de serviços gerais José Fernando Silva.

Aviso n.º 1470/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo certo. — Nos termos da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, torna-se público que, por despacho do dia
25 de Janeiro de 2005, foram renovados os contratos de trabalho
a termo certo, com Hélder Azevedo Gomes Henriques e Márcia
Cristina de Freitas Sousa, para exercerem as funções de técnicos
profissionais de biblioteca e documentação de 2.ª classe, pelo período de 12 meses, a contar do dia 10 de Fevereiro de 2005.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Manuel Borrega Burrica.

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado.

Construção, reparação e pavimentação de vários arruamentos no concelho de Campo Maior ............. Concurso limitado sem apresentação de candidaturas.
Remodelação geral de infra-estruturas em arruamentos na zona de crescimento norte da vila de Campo Concurso público ........................
Maior — 1.ª fase.
Construção do centro comunitário polivalente de Degolados ................................................................... Concurso público ........................

Carla Maria Silva Pereira e Miguel Rodrigues Pedras — renovados
os contratos como auxiliares técnicos de espaço internet, por
despacho de 3 de Novembro de 2004, pelo período de um ano,
com início em 4 de Novembro de 2004.
João Paulo Gonçalves Castro — renovado o contrato como técnico profissional de 2.ª classe/desenhador, por despacho de 11
de Novembro de 2004, pelo período de um ano, com início em
11 de Dezembro de 2004.
Cristiana Marina Cruz Correia Silva — renovado o contrato como
técnico profissional de turismo, até 30 de Junho de 2005, conforme despacho de 14 de Dezembro de 2004.

Data
da adjudicação

Aviso n.º 1469/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos. — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que
o presidente da Câmara Municipal de Braga procedeu à renovação
dos seguintes contratos de trabalho a termo certo:

Tipo de procedimento

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Designação da empreitada

31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.

Aviso n.º 1472/2005 (2.ª série) — AP. — João Manuel Borrega Burrica, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior:
Torna pública, para cumprimento do estabelecido no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a lista das adjudicações de obras públicas efectuadas no ano 2004:

[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 3, alínea g), do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

Adjudicatário

Ricardo Jorge Poupas Martinho — fiscal de obras, escalão 1, índice 151, com início a 2 de Março de 2005 até 1 de Março de
2006;

11-2-2004

23

