801,57
819,94
216,05
716,48

Aviso n.º 3421/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento 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 à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, e artigos 139.º e 140.º do Código do Trabalho, foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, com
os indivíduos a seguir indicados:

169
233
357
76
120 dias
180 dias
180 dias
3 meses
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Contrato celebrado em 17 de Fevereiro de 2005, para o desempenho de funções de técnico superior de 2.ª classe:
Cláudia Rossana Moura Caires.
Contratos celebrados em 7 de Março de 2005, para o
desempenho de funções de técnico superior jurista de
2.ª classe:
Ana Catarina Alves Cabrita.
Ana Mafalda Guedes da Torre.
Contrato celebrado em 7 de Março de 2005, para o desempenho de funções de técnico superior de turismo de
2.ª classe:
Isabel Alexandra Marques de Sousa Soeiro.
Contrato celebrado em 7 de Março de 2005, para o desempenho de funções de técnico superior de design de
2.ª classe:
Susana Maria Morgado Ferreira Ribeiro.

Concurso público
Concurso público
Concurso público
Concurso limitado

Açorvias — Sociedade de Empreitadas, L.da ......................
CONTRATAÇOR — Construções do Nordeste, L.da .........
Açorvias — Sociedade de Empreitadas, L.da ......................
Irmãos Duarte, L.da ..............................................................

Contrato celebrado em 14 de Março de 2005, para o desempenho de funções de motorista de ligeiros:
Luís Miguel da Cruz Fernandes.
Contrato celebrado em 1 de Abril de 2005, para o desempenho de funções de mecânico de automóveis:
Carlos José da Costa Amaral.
28 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Carlos Barbosa Carreiro.

554 439,62
431 692,32
391 177,49
360 dias
210 dias
360 dias
Concurso público João Vieira & Filhos, L.da ...................................................
Concurso público Marques, S . A. ......................................................................
Concurso público Açorvias — Sociedade de Empreitadas, L.da ......................

Reabilitação do Centro de Actividades Culturais e Recreativas da Salga .................................
Construção das infra-estruturas da Rua do Engenheiro Hernâni Santos (topo) ...........................
Abertura e pavimentação de novos arruamentos nas Amoreiras e Palmeira e correcção
e pavimentação dos Clérigos.
Construção das capelas funerárias de Santo António e Santana ..............................................
Beneficiação de jardins municipais — recuperação do Largo (com coreto) da Lomba da Fazenda
Beneficiação do Centro Urbano da Algarvia .............................................................................
Construção de sumidouro, fossa séptica e ramal da Grota dos Pelames/Frades ......................

Valor
(em euros)
Prazo
Adjudicatário
Forma de atribuição
Designação da empreitada

Listagem n.º 111/2005 — AP. — Listagem de adjudicações de obras públicas efectuadas durante o ano de 2004. — Para cumprimento do disposto no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, faz-se público que a Câmara Municipal de Nordeste adjudicou, no ano de 2004, as seguintes obras:
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Contrato celebrado em 1 de Abril de 2005, para o desempenho de funções de telefonista:
Tânia Iva Pereira Antunes Ferreira Fortunato.
Contrato celebrado em 1 de Abril de 2005, para o desempenho de funções de técnico superior de ciências da comunicação de 2.ª classe:
Maria Eduarda Henriques Tameirão Reis de Oliveira.
Contrato celebrado em 1 de Abril de 2005, para o desempenho de funções de medidor-orçamentista:
Marco Filipe Carneiro da Silva.
Contrato celebrado em 1 de Abril de 2005, para o desempenho de funções de solicitador:
José Pedro Pereira Furtado.
[Não carece de visto do Tribunal de Contas — artigo 114.º,
n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
6 de Abril de 2005. — A Directora do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, Célia Simões.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS
Aviso n.º 3422/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo. — Para efeito do estipulado na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
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zembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho
datado de 12 de Abril de 2005, foi autorizada a renovação, por
um período de um ano, do contrato a termo certo, celebrado
em 3 de Maio de 2004 com o técnico superior (engenharia civil) João Manuel Martins Alves. (Isento de visto pelo Tribunal
de Contas.)
12 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Santos
Marques.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Contrato n.º 828/2005 — AP. — Faz-se público que, por meu
despacho datado de 7 de Abril de 2005, foi revogado, conforme
solicitação do interessado, o contrato de trabalho a termo certo com Mário Pedro da Silva Carvalho Saavedra, técnico superior de 2.ª classe, turismo, com efeitos a partir de 7 de Abril de
2005.
7 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM
Aviso n.º 3423/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidades. — Para os devidos efeitos se torna público que está afixada
no átrio dos Paços do Município, a lista de antiguidades dos funcionários, de acordo com o n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração do Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, da lista cabe recurso no prazo de 30 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.
14 de Março de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

Aviso n.º 3424/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de Pormenor do Parque de Negócios de Fátima. — David Pereira Catarino, presidente da Câmara Municipal de Ourém:
Faz público que, por deliberação de Câmara de 21 de Março de
2005, com as alterações introduzidas pela deliberação de Câmara
de 11 de Abril de 2005, foram aprovados, por unanimidade, os
termos de referência do Plano de Pormenor do Parque de Negócios de Fátima e foi deliberado comunicar à CCDR-LVT — Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo, a execução do plano.
Foi ainda deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de
procedimento para a sua adjudicação.
Será concedido um período de 30 dias para formulação de sugestões e apresentação de informações pelos interessados, sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração, nos termos do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com redacção do Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro.
As sugestões e informações deverão ser dirigidas ao presidente
da Câmara Municipal de Ourém e entregues na secretaria da Câmara Municipal.
As fases e prazos para elaboração do plano são as seguintes:
Processo de concurso para elaboração do plano — um
mês;
Proposta preliminar do plano — dois meses;
Proposta do plano — 15 dias;
Proposta da versão final do plano — 15 dias.
O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e publicitado nos órgãos de comunicação social.
13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino.

