76

23 de Fevereiro de 2005. — O Vereador do Pelouro de Administração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira.

Construções Carlos Pinho, L.da

Construções Carlos Pinho, L.da

120 180,00

120 158 37

José da Silva Rocha.

Construções Carlos Pinho, L.da

Ferreira da Rocha, L.da
Construções Carlos Pinho, L.da

Construções Carlos Pinho, L.da

José da Silva Rocha.

Paviazeméis — Pavimentações de Azeméis, L.da
Paviazeméis — Pavimentações de Azeméis, L.da
Construções Carlos Pinho, L.da
José da Silva Rocha.

Construções Carlos Pinho, L.da
96 073,00

Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Concurso limitado sem publicação de anúncio.
Pavimentações de diversos arruamentos nas freguesias de Paços de Brandão, Feira, Travanca
e Arrifana.
Pavimentação a tapete betuminoso de alguns arruamentos nas freguesias de Argoncilhe e
Santa Maria da Feira.

[Não sujeito a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas,
nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

Construção da rede de drenagem doméstica e pluvial, muros de suporte e pontão em Sanfins,
Santa Maria da Feira.
Pavimentação a tapete betuminoso de alguns arruamentos na freguesia de Souto .................

Sara Gisela Oliveira Ferreira Santos — na categoria de técnico de
gestão — estagiário, pelo prazo de um ano, com termo a 1 de
Dezembro de 2005.
Daniela Sofia Campos Brandão — na categoria de técnico superior
relações internacionais — estagiário, pelo prazo de um ano, com
termo a 1 de Dezembro de 2005.
Sérgio Manuel Ribeiro Dias e José Luís Leonardo Vinhas — na categoria de técnico superior de design de 2.ª classe, pelo prazo
de um ano, com termo a 1 de Dezembro de 2005.
Isabel Cristina Almeida Ferreira — na categoria de técnico superior
de comunicação de 2.ª classe, pelo prazo de um ano, com termo
a 1 de Dezembro de 2005.
Ercília Maria Gomes Duarte — na categoria de técnico superior
de psicologia — estagiário, pelo prazo de um ano, com termo a
8 de Dezembro de 2005.

Construção da rede de drenagem pluvial em Bairro da Corticeira, Mozelos ...........................

Aviso n.º 2095/2005 (2.ª série) — AP. — 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, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, e artigo 139.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, foram renovados os contratos de
trabalho a termo certo, celebrados com os trabalhadores abaixo
indicados:

Construção da rede de drenagem pluvial no lugar de Arcozelo, Caldas de São Jorge .............
Execução de sinalização horizontal, em pavimentos novos no concelho de Santa Maria da Feira

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Construção das redes de drenagem doméstica e pluvial nas Ruas do Biscatão, Valas e Avenida
da Igreja, Rio Meão, Santa Maria da Feira.
Ampliação da rede de drenagem pluvial da Zona Industrial de Romariz .................................

22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado.

134 123,98 Concurso público ....................
122 000,00 Concurso público ....................
—
—
99 750,00 Concurso limitado sem publicação de anúncio.
101 649,25 Concurso limitado sem publicação de anúncio.
112 083,66 Concurso limitado sem publicação de anúncio.
109 255,56 Concurso público ....................
60 031,00 Concurso limitado sem publicação de anúncio.
83 590,38 Concurso limitado sem publicação de anúncio.
130 923,58 Concurso público ....................

Qualquer interessado, durante o período de discussão, pode apresentar reclamações, sugestões ou observações ao instrumento de
planeamento, por escrito, em documento devidamente identificado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Sabugal.

Construções das redes de drenagem doméstica e pluvial na Rua da Seixa, Argoncilhe ...........
Pavimentação do arruamento e passeios na Rua do Dr. Ferreira Pinto, Vila Maior ..............
Adicional — prolongamento da via estruturante do Eixo Industrial Norte ............................
Pavimentação betuminosa na Rua de Alpossos e Avenida de Santiago, Rio Meão .................

No Auditório Municipal, na vila do Sabugal;
Durante o horário de expediente (entre as 9 horas e as 12 horas
e 30 minutos e entre as 14 horas e as 16 horas e 30 minutos).

Entidade adjudicatária

Aviso n.º 2094/2005 (2.ª série) — AP. — Plano de Urbanização do Sabugal. — Nos termos do n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, faz-se público que, por
deliberações da Câmara Municipal havidas a 12 de Novembro de
2004 e a 18 de Fevereiro de 2005, foi deliberado proceder à abertura de novo inquérito público.
Tal procedimento, exigido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, é motivado pelas adaptações havidas no Plano, decorrentes da entrada em vigor do novo
Regime Jurídico e das desafectações havidas em áreas de restrição
de utilidade pública, nomeadamente na RAN e REN, algumas das
quais decorrentes da primeira discussão pública havida.
O Plano encontra-se patente ao público por 22 dias úteis, contados a partir do 10.º dia útil posterior à data de publicação deste
aviso:

Forma de atribuição

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Valor
(em euros)

2 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Pedro Rebelo Costa.

Nome da obra

Aviso n.º 2093/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de 2 de
Fevereiro de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo
certo, por urgente conveniência de serviço, pelo período de um
ano e seis meses, com início em 10 de Fevereiro de 2005 a 10 de
Agosto de 2006, nos termos da legislação em vigor, na categoria
de auxiliar administrativo, com Ricardo Jorge Barbosa Silva.

Listagem n.º 73/2005 — AP. — Dando cumprimento ao artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, apresenta-se a listagem de todas as obras públicas efectuadas no ano de 2004:
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