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de 29 de Julho, aplicado à administração local por força do disposto
no n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 241/2004, de 30 de Dezembro.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

12 de Julho de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento, Cristina Silva.
2611035595

Aviso n.o 14 117/2007

Aviso n.o 14 116/2007
Renovação da comissão de serviço
Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência da
nomeação através de concurso e por despacho do presidente da
Câmara de 13 de Julho de 2007, foi renovada a comissão de serviço
por igual período do arquitecto assessor principal Francisco José Ferreira Santos como chefe de divisão de Gestão da Zona Oriental,
a partir de 13 de Setembro de 2007, nos termos dos artigo 23.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.o 104/2006,
de 7 de Junho.
A presente renovação da comissão de serviço fundamenta-se nos
resultados da actividade até agora desempenhada, que evidencia a
existência de aptidão e experiência profissional adequadas ao exercício
das respectivas funções, conforme o relatório apresentado nos termos
do disposto no artigo 22.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
19 de Julho de 2007. — Por subdelegação de competências da Directora do Departamento de Recursos Humanos, o Chefe de Divisão,
Carlos Santos.
2611035420

Tipo de procedimento

Concurso limitado . . . .
Concurso limitado . . . .
Concurso público . . . . .

Ajuste directo . . . . . . . .
Concurso limitado . . . .

Ajuste directo . . . . . . . .
Ajuste directo . . . . . . . .
Ajuste directo . . . . . . . .
Concurso limitado . . . .

Concurso limitado . . . .
Ajuste directo . . . . . . . .

Concurso público . . . . .

Concurso público . . . . .

Designação da empreitada

Beneficiação das ruas envolventes ao
novo edifício da Junta de Freguesia
da Malveira.
Beneficiação das ruas envolventes ao
complexo escolar da Malveira.
Reforço do abastecimento de água ao
munícipio de Mafra — empreitada de
construção civil — reservatório R3 e
estação EE2.
Diversos trabalhos de conservação e
manutenção de vários jardins-de-infância.
Ampliação do Cemitério da Enxara do
Bispo — fase 2 — arranjos interiores
e infra-estruturas de abastecimento e
drenagem de águas.
Trabalhos de manutenção — Hélia Correia

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que por despacho de 10 do corrente mês, foi exonerada, a seu pedido,
a funcionária desta Câmara Municipal Cidália Cristina da Conceição
Rosa, assistente administrativa principal, com efeitos a partir de 10 de
Julho de 2007, inclusive.
17 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães.
2611035362

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Aviso n.o 14 118/2007
José Maria Ministro dos Santos, engenheiro, presidente da Câmara
Municipal de Mafra, faz público que, nos termos do artigo 275.o do
Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, durante o ano de 2006, foram
adjudicadas as obras constantes da relação anexa, com indicação dos
valores de adjudicação, forma de atribuição e respectivos adjudicatários.
5 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, José Maria Ministro
dos Santos.

Data da adjudicação

Adjudicatário

Valor sem IVA
(em euros)

5 de Janeiro de 2006 RIBEIROL — Construções, L.da

71 248,81

5 de Janeiro de 2006 RIBEIROL — Construções, L.da

120 159,30

6 de Janeiro de 2006 GRAVINER — Construções, S. A.

2 749 000,08

25 de Janeiro de 2006 RIBEIROL — Construções, L.da

20 705,13

27 de Janeiro de 2006 Assis & Gabriel, L.da . . . . . . . . . . . .

107 783,80

31 de Janeiro de 2006 STAP — Reparação, Consolidação
e Modificação de Estruturas,
S. A.
Trabalhos diversos de conservação e 13 de Fevereiro de 2006 Congruência — Soc. Construções,
manutenção da EB 1 Hélia Correia.
L.da
Trabalhos diversos de remodelação do 15 de Fevereiro de 2006 RIBEIROL — Construções, L.da
parque infantil junto ao Bairro dos
Pescadores, São Sebastião, Ericeira.
Alteração nas juntas de dilatação e tra- 24 de Fevereiro de 2006 STAP — Reparação, Consolidação
e Modificação de Estrutubalhos diversos no parque de estacioras, S. A.
namento do edificio da Câmara
Municipal de Mafra.
Remodelação do Edifício Limípicos na 1 de Março de 2006 RIBEIROL — Construções, L.da
Foz do Lizandro.
Complexo escolar da Venda do Pinheiro 1 de Março de 2006 José Alberto Rodrigues — Instalações Eléctricas, L.da
infra-estruturas eléctricas para o parque de estacionamento no lado sul
das piscinas.
Reforço do abastecimento de água ao 3 de Março de 2006 EFACEC — Ambiente, S. A. . . . . .
município de Mafra — empreitada de
fornecimento, montagem, ensaio e
colocação em serviço de equipamento. Reservatório R3 e estação
Elevatória EE2.
Reforço do abastecimento de água ao 3 de Março de 2006 Construtora Abrantina, S. A./JAOP —
Sociedade de Empreitadas,
município de Mafra — empreitada de
S. A./JODOFER — Empreiteiros,
fornecimento e montagem de tubaS. A.
gens — trecho estação elevatória
EE2 — reservatório da Venda do
Pinheiro.

18 962,50
20 090,86
7 539,15
72 305,50

52 212,71
20 485,96

954 154,23

4 440 499,98

