1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel António da Luz.

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 1521/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do 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, reportada a 31 de Dezembro de 2004, e organizada nos termos do artigo 93.º do citado diploma legal, se encontra afixada nos lugares do costume.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto-lei, da organização das listas, cabe reclamação no prazo de 30 dias consecutivos a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.
31 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Diamantino Ribeiro André.

CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO
Listagem n.º 50/2005 — AP. — Para os devidos efeitos, e para dar cumprimento ao artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a seguir se indicam todas as adjudicações de
empreitadas de obras públicas realizadas por esta entidade no ano de 2004:

Tipo
de concurso

Designação da empreitada

Concurso limitado sem publi- Empreitada para construção de pontão sobre o Barranco da Arnalha —
cação de anúncio.
serra d’Ossa, em Redondo.
Ajuste directo ......................... Trabalhos a mais referentes à empreitada de remodelação da antiga cadeia de Montoito — adaptação a espaços associativos.
Concurso limitado sem publi- Empreitada por série de preços para remodelação do posto médico de Alcação de anúncio.
deias de Montoito.
Concurso limitado sem publi- Empreitada por preço global para recuperação e ampliação do edifício
cação de anúncio.
da antiga escola de São Bento do Zambujal (Eco-Museu).
Concurso público ................... Empreitada de construção do centro cultural de Redondo ........................
Concurso limitado sem publi- Empreitada de repavimentação do caminho envolvente Santa Suzana
cação de anúncio.
Ajuste directo, ao abrigo do ar- Empreitada para construção do salão polivalente de Montoito ...............
tigo 136.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Concurso público ................... Empreitada de construção do pavilhão de exposições ..............................
Ajuste directo ......................... Trabalhos não previstos na emp. de repavimentação da EM 542 —
Falcoeiras.

Valor (sem IVA)
(euros)

Forma
de adjudicação

Data
de adjudicação

Messias & Irmãos, L. da ..............................

17 339,81 Por despacho ...

12-3-2004

Construções Charrito & Caeiro, L.da .......

43 203,77 Por despacho ...

17-5-2004

Messias & Irmãos, L.da ..............................

34 096,12 Por despacho ...

7-6-2004

Messias & Irmãos, L.da ..............................

109 983,46 Por despacho ...

8-6-2004

Messias & Irmãos, L.da .............................. 2 233 441,30 Por deliberação
SOPOVICO — Soc. Port. Vias e Comuni30 597,00 Por despacho ...
cações, S. A.
NORFER — Norberto Ferreira & C.ª, L.da
121 506,19 Por despacho ...

23-7-2004
30-7-2004
11-8-2004

CONDOP — Construção de Obras Públi- 1 247 110,02 Por deliberação 22-9-2004
cas, S. A.
SOPOVICO — Soc. Port. Vias e Comuni20 377,75 Por despacho ... 14-10-2004
cações, S. A.
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10 de Fevereiro de 2005. — O Responsável da Secção Financeira, José Bernardo Nunes.

Adjudicatário

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

Aviso n.º 1520/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, faz-se público que as listas de antiguidade do
pessoal desta Câmara Municipal, incluindo pessoal requisitado ou em comissão de serviço, na EMARP, EM (Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão) referente a 31 de Dezembro de
2004, se encontram afixadas no edifício dos Paços do Município e nos diversos departamentos a partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República.
Mais se torna público que da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 dias contados da data da publicação do presente aviso, conforme estabelecido no artigo 96.º do já
mencionado diploma legal.

