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

Valor
(em euros)

Substituição das condutas adutoras — 3.ª parte (troço entre os perfis 64 833,10
283 e RZA).
Substituição das condutas adutoras — 3.ª parte (troço entre os perfis 32 985,49
283 e RZA).
Construção de casas de aprechos no porto da Caloura, em Água de Pau 87 091,32
Construção da sede de escoteiros de Portugal — grupo 96 .................. 126 420,42
Remodelação da iluminação pública em Santa Cruz ..............................
8 770,96

33
Forma de atribuição

Concurso público

Entidade adjudicatária

A R. Casanova.

Concurso limitado Marques, S. A.
Concurso limitado Tachinha & Filhos, S. A.
Concurso público Tachinha & Filhos, S. A.
Ajuste directo ..... Elcabentel.

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João António Ferreira Ponte.

CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
Aviso n.º 1487/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidades. — Torna-se público que, nos termos e para efeitos previstos no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, torna-se público que foi afixada no edifício dos Paços do
Município e demais locais de trabalho a lista de antiguidades dos
funcionários do quadro privativo desta autarquia.
O prazo de reclamação é de 30 dias consecutivos, a contar da
publicação do presente aviso, conforme determina o n.º 1 do artigo 96.º do citado diploma.

consultar os termos de referência aprovados, bem como descarregar o impresso para a formulação da sugestões ou contactar a equipa
do plano, através do e-mail: dpu@cm-lisboa.pt.

31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, João António Vieira Lourenço.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Aviso n.º 1488/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de pormenor da Praça de Espanha e Avenida de José Malhoa. — Em 5 de
Janeiro de 2005 a Câmara Municipal de Lisboa deliberou, através
da proposta n.º 11/2005, proceder à elaboração do plano de pormenor da Praça de Espanha e Avenida de José Malhoa, aprovando
os termos de referência que fundamentam a sua oportunidade e
fixam os respectivos objectivos.
A área de intervenção deste plano, com cerca de 34,8 ha, é
delimitada a norte pelo limite da parcela ocupada pelo Instituto
Português de Oncologia, a sul pela extrema dos lotes a sul da Avenida de José Malhoa e Rua de Ramalho Ortigão, a nascente pelo
limite da parcela ocupada pela Fundação Calouste Gulbenkian e plano
marginal nascente da Rua de D. Luís de Noronha e a poente pela
linha férrea.
Nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro, decorrerá por um período de 30 dias úteis a iniciar oito
dias após a presente publicação, o processo de audição pública,
durante o qual os interessados poderão proceder à formulação de
sugestões, bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração.
Durante aquele período, os interessados poderão consultar os
termos de referência aprovados pela CML, nos seguintes locais:
Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) Picoas Plaza,
Rua do Viriato, 13 a 17;
Gabinete de Relações Públicas da Direcção Municipal de Planeamento Urbano — edifício da CML, Campo Grande, 25,
3.º, E,
devendo apresentar as suas observações ou sugestões em ofício
devidamente identificado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo utilizar para o efeito impresso próprio
que pode ser obtido nos locais acima referidos.
Junta de Freguesia de Campolide — Rua de Campolide, 24-B,
1070-036 Lisboa.
Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima — Avenida do
Marquês Tomar, 106, rés-do-chão, esquerdo, 1050-158 Lisboa.
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica — Rua de Raul
Carapinha, 1500-542 Lisboa.
Junta de Freguesia de São Sebastião da Pedreira — Rua de São
Sebastião da Pedreira, 15, 1050-209 Lisboa.
Com o sentido de incentivar a participação neste processo criada
uma página específica no site de Urbanismo da CML (http://ulisses.cm-lisboa.pt), na Secção Planeamento Urbano, Praça de Espanha e
Avenida de José Malhoa, através da qual os interessados poderão

25 de Janeiro de 2005. — A Vereadora do Planeamento Urbano, Maria Eduarda Napoleão.
Aviso n.º 1489/2005 (2.ª série) — AP. — Abertura de período
de discussão pública. — 1 — Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, faz-se público que se
encontra aberto a partir do 8.º dia a contar da presente publicação
e pelo prazo de 15 dias, o período de discussão pública para aprovação do pedido de licenciamento da operação de emparcelamento
na Rua de Ivens, 21 a 33, e Largo da Boa Hora, 1-A, a 4, em
Lisboa, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões.
2 — Durante este período, os interessados poderão consultar o
projecto de emparcelamento, bem como os pareceres emitidos,
devendo dirigir-se à Divisão de Administração, Relações Públicas e
Apreciação Liminar (Gabinete de Relações Públicas) da Direcção
Municipal de Gestão Urbanística, Edifício CML, Campo Grande,
25, 3.º, F.
3 — Os interessados deverão apresentar as suas reclamações,
observações ou sugestões em ofício devidamente identificado,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo utilizar
para o efeito impresso próprio que pode ser obtido no local acima
referido.
26 de Janeiro de 2005. — A Vereadora do Pelouro do Urbanismo, Maria Eduarda Napoleão.

