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Nome — Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A.;
Número de processo — T-96/2004;
Designação — execução de trabalhos complementares na ponte
sobre o rio Lis, Leiria;
Valor — 323 874,60 euros;
Deliberação — 13 de Setembro de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — SOTEOL — Sociedade de Terraplanagens do Oeste, L.da;
Número de processo — T-97/2002;
Designação — Ampliação do jardim-de-infância de Boavista;
Valor — 283 468,50 euros;
Deliberação — 22 de Setembro de 2003;
Tipo de procedimento — público;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — CVML — Construções Vieira Mendes, L.da;
Número de processo — T-74/2004;
Designação — requalificação da Rua de Bárbara Vaz Preto e
fornecimento e aplicação de pilaretes de prevenção de estacionamento, caleira de drenagem e reabilitação passeio
junto do Orfeão, na Avenida de 25 de Abril, Leiria;
Valor — 26 145 euros;
Despacho — 5 de Novembro de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto —
Lab. de Vibrações e Monitorização;
Número de processo — T-75/2004;
Designação — orçamento para medição por vibração dos tirantes, de força instalados — ponte sobre o rio Lis — Leiria;
Valor — 4760 euros;
Despacho — 25 de Junho de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — Pasolis — Empreitadas e Obras Públicas do Lis, L.da;
Número de processo — T-79/2004;
Designação — protecção dos taludes do ribeiro junto ao pontão da Morena, Porto Carro, Maceira;
Valor — 3685,93 euros;
Despacho — 28 de Setembro de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — Matos & Neves, L.da;
Número de processo — T-82/2004;
Designação — pavimentação do Largo da Fonte da Rotunda
de Sá Carneiro, Leiria;
Valor — 5212,20 euros;
Despacho — 30 de Novembro de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.
Nome — Fernando Silva & Vieira, L.da;
Número de processo — T-84/2003;
Designação — fornecimento e aplicação de cobertura em alumínio sobre a nova porta de entrada e execução de diversos remates e pinturas no edifício da CML — instalações
da Universidade Católica;
Valor — 1348,83 euros;
Despacho — 5 de Junho de 2004;
Tipo de procedimento — ajuste directo;
Tipo de empreitada — série de preços.

18 de Janeiro de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS
Aviso n.º 2062/2005 (2.ª série) — AP. — Beraldino José
Vilarinho Pinto, presidente da Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros:
Torna público, em função do previsto na Lei n.º 107/2001, de
8 de Setembro, que esta Câmara Municipal, em reunião ordinária
realizada no dia 14 de Fevereiro de 2005 deliberou, por unanimidade, classificar o edifício denominado «Estalagem do Caçador»,
propriedade de Maria da Conceição Pinto de Azevedo Mascarenhas, sito no Largo de Manuel Pinto de Azevedo, em Macedo de
Cavaleiros, como imóvel de interesse municipal.
Para constar se mandou publicitar este aviso e outros de igual
teor, ao abrigo do disposto no artigo 29.º da Lei n.º 107/2001, de
8 de Setembro, em conjugação com o artigo 131.º do Código do
Procedimento Administrativo.
1 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÃO FRIO
Aviso n.º 2063/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, faço público que, por meu despacho de 21 do corrente mês,
renovei, por mais um ano, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 140.º
da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, os seguintes contratos que
terminam em 31 de Março de 2005, dos operários semiqualificados —
cantoneiros:
Laurinda de Jesus da Costa Teixeira Poças Marques.
Florbela Queirós Ermida da Fonseca.
Maria Celeste da Silva Magalhães Rafael.
Maria do Sacramento Monteiro Rodrigues de Sousa Pinto.
25 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Marco
António Peres Teixeira da Silva.

Aviso n.º 2064/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, faço público que, por meu despacho de 21 do corrente mês,
renovei, por mais um ano, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 140.º
da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, os seguintes contratos que
terminam em 14 de Março de 2005, dos operários qualificados —
pedreiros:
Fernando Joaquim Carreira Cardoso Leonardo.
Paulo César Barros Ribeiro.
Rui Manuel Pinto Oliveira.
25 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Marco
António Peres Teixeira da Silva.

Aviso n.º 2065/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos faço público que, por meu despacho de 21 do corrente mês,
renovei, por mais dois anos, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 140.º
da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, os seguintes contratos que
terminam em 14 de Março de 2005, dos auxiliares administrativos:
José Aníbal Monteiro Sequeira.
Miguel Ângelo da Silva Marques de Sousa.
Vânia Lisete Morais Cardoso.
25 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Marco
António Peres Teixeira da Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso n.º 2061/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a lista
de antiguidade do pessoal do quadro desta Câmara Municipal referente a 31 de Dezembro de 2004, e organizada nos termos do
artigo 93.º do já citado diploma legal, se encontra afixada nos respectivos locais de trabalho, para consulta.
Da referida lista, cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março.

Aviso n.º 2066/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em cumprimento do disposto 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 dos funcionários desta autarquia, com referência a 31 de Dezembro de 2004, se encontra afixada no placard do
átrio dos Paços do Município, podendo os interessados reclamar
do respectivo posicionamento no prazo de 30 dias contados da
publicação do presente aviso no Diário da República.

24 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas.

1 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário Ribeiro
Maduro.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

