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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
Aviso n.º 3414/2005 (2.ª série) — AP. — 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, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 407/
91, de 17 de Outubro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo:
Frederico Nuno Dias Azeiteiro — com a categoria de técnico de
2.ª classe, afecto ao Gabinete de Gestão de Sistemas de Informação, integrado na Divisão Administrativa e Financeira, ao abrigo
da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, com início a 7 de Março de 2005, pelo período de um ano, susceptível
de renovação, remunerado pelo índice 295.
David da Costa Paulo — com a categoria de técnico superior de
2.ª classe — arquitecto, afecto ao Gabinete de Estudos e Projectos, integrado na Divisão de Obras Municipais, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, com início a
1 de Abril de 2005, pelo período de um ano, susceptível de renovação, remunerado pelo índice 400.
Ana Catarina Oliveira Frada — com a categoria de técnico de
2.ª classe, afecta à Secção de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos, integrada na Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, com início a 1 de Abril de 2005,
pelo período de um ano, susceptível de renovação, remunerado pelo índice 295.
Carlos Jorge de Sousa Marques — com a categoria de técnico profissional de 2.ª classe — topógrafo, afecto ao Gabinete de Planeamento e Informação Geográfica, integrado na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, ao abrigo da alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, com início a 1 de Abril de 2005,
pelo período de um ano, susceptível de renovação, remunerado
pelo índice 199.
7 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário Ribeiro
Maduro.
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Gabimarão — Construções, S. A. .............................
Arlindo Luís & Filhos, L.da ......................................
Conímbriga — Empresa de Construções, L.da .........
Arlindo Luís & Filhos, L.da ......................................

10-5-2004
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17-6-2004
17-6-2004

42 998,00
60
Sociedade de Construções Elimur, L.da ..................................

21-5-2004

24 849,50
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20
90
Álvaro Mariano Cortez & Filho, L.da .....................
Redevias — Soc. de Construções e Vias, S. A. ........

17-2-2004
22-1-2004

78 693,40
60
Construções J. J. R. & Filhos, S. A. ........................

5-2-2004

27 581,08
60
Redevias — Soc. de Construções e Vias, S. A. ........

22-1-2004

21 471,76
30
Pinto & Braz, L.da ....................................................

26-1-2004

21 538,47
45

22-1-2004

Valor
(em euros)
Data
da adjudicação

Prioridade — Const. de Vias de Comunicação, L.da

Repavimentação da estrada de acesso ao Roçaio ................................................ Limitado sem publicação de anúncio.
Construção de um colector doméstico no Bairro Novo ..................................... Limitado sem publicação de anúncio.
Repavimentação dos arruamentos de Casal de Paiva ......................................... Limitado sem publicação de anúncio.
Repavimentação dos arruamentos em Cortes ...................................................... Limitado sem publicação de anúncio.
Beneficiação da Rua de São João, em Vale do Açor ........................................... Ajuste directo .........
Repavimentação da estrada de Lata à EN 17, por Braços ................................. Limitado sem publicação de anúncio.
Pavimentação da estrada da Cavada, Vinha Cimeira, Canas .............................. Limitado sem publicação de anúncio.
Limpeza e desobstrução do rio Dueça .................................................................. Ajuste directo .........
Arranjos interiores da capela da Senhora da Piedade ......................................... Ajuste directo .........
Construção de pré-escolar de Miranda do Corvo ................................................ Concurso público ...
Construção de um reservatório em Espinho ....................................................... Limitado sem publicação de anúncio.

8 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, João Germano
Mourato Leal Pinto.

Prazo
de execução

Aviso n.º 3413/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do estipulado na alínea b) do n.º 1 do 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, torna-se
público que foi renovado, entre este município e Lino António
Araújo Amado, electricista, contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, nos termos do n.º 2 do artigo 139.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto. (Processo isento de fiscalização do Tribunal
de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto.)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Adjudicatário

8 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão.

Tipo de procedimento

Aviso n.º 3412/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em cumprimento do disposto no artigo 95.º, n.º 3, do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a
lista de antiguidades do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, devidamente organizada nos termos do preceituado nos
artigos 93.º e 94.º do mesmo diploma legal e reportadas a 31 de
Dezembro de 2004, foi aprovada por despacho do presidente
datado de 8 de Abril de 2005, e encontra-se afixada nos respectivos locais de trabalho, por forma a ser consultada por todos
os interessados.
Da organização da lista cabe reclamação, a deduzir no prazo de
30 dias consecutivos, a contar do dia seguinte à publicação do presente
aviso no Diário da República, nos termos do previsto no artigo 96.º
do citado diploma legal.

Designação da empreitada

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 3415/2005 (2.ª série) — AP. — Lista das adjudicações de obras públicas do ano de 2004. — A fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, junto se publica mapa relativo de todas as adjudicações de obras públicas efectuadas no ano de 2004:

APÊNDICE N.º 67 — II SÉRIE — N.º 92 — 12 de Maio de 2005

