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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Politécnico de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e
com término em 30 de Setembro de 2006, auferindo a remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico para
esta categoria.
Cidália Maria Sousa da Silva Neves — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparada a assistente do 2.o triénio,
em regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço,
do Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e com
término em 30 de Setembro de 2006, auferindo a remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 135, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico para
esta categoria.
Miguel de Barros Serra Cabral Montada — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em
regime de tempo parcial (20 %), por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto
Politécnico de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e
com a duração de dois anos, auferindo a remuneração correspondente a 20 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico para
esta categoria.
Atanásio Gomes — renovado o contrato administrativo de provimento
como encarregado de trabalhos, por urgente conveniência de serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto
Politécnico de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e
com término em 30 de Setembro de 2006, auferindo a remuneração
correspondente ao escalão 3, índice 316, constante do estatuto remuneratório da Administração Pública.
João António Clemente Antunes — renovado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto em regime
de tempo integral, por urgente conveniência de serviço, da Escola
Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico de
Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e com a duração
de dois anos, auferindo a remuneração correspondente ao escalão 4,
índice 225, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente
do ensino superior politécnico para esta categoria.

Fernando Antunes Rosa — renovado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-adjunto em regime de
tempo parcial (40 %), por urgente conveniência de serviço, da
Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico
de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e com a duração
de dois anos, auferindo a remuneração correspondente a 40 % do
escalão 3, índice 210, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico para esta categoria.
António Guilhermino Pires — renovado o contrato administrativo de
provimento como equiparado a professor-coordenador, em regime
de acumulação com a aposentação, por urgente conveniência de
serviço, da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto
Politécnico de Tomar, com início em 1 de Setembro de 2005 e
com a duração de dois anos, auferindo a remuneração correspondente a dois terços do escalão 1, índice 220, constante do estatuto
remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico
para esta categoria.
(Contratos isentos de fiscalização prévia por parte do Tribunal
de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da Silva.
Despacho (extracto) n.o 22 403/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Setembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Tomar:
Doutor Luís Miguel Merca Fernandes — nomeado director da Escola
Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico de
Tomar, em face do resultado eleitoral de 5 de Setembro de 2005
e nos termos do disposto no artigo 32.o, n.o 1, da Lei n.o 54/90,
de 5 de Setembro, com efeitos a partir de 10 de Outubro de 2005.
(Nomeação isenta da fiscalização prévia por parte do Tribunal de
Contas.)
11 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, António Pires da
Silva.
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Projecto 1 — 1.a fase
3
20
21
23
25
26
47
49
53
55
56
57

Conduta adutora — pisco/reservatório de Sobral do Campo — obra
n.o 3.
Abastecimento de água ao concelho
de Vila Velha de Ródão, ramo Sul-Alvaiade-C. Servas — obra n.o 20.
Caixas de retenção de areias na ETA
do Pisco — obra n.o 21.
Fornecimento inst. equipam. prod.
dióxido cloro e remineralização da
água da ETAP — obra n.o 23.
Construção da conduta adutora da
ETASA à EN 352 — obra n.o 25.
Constr. cond. adutora Cruz. Alfrívida
ao Cruz. Vale Pousadas — obra
n.o 26.
Trabalhos de construção na
ETAP — obra n.o 47.
Constr. Cond. adutora de Perdigão a
Vilar de Boi — obra n.o 49.
Construção da conduta elevatória da
ETASA ao reservatório do Inchidro — obra n.o 53.
Construção da conduta adutora do
reservatório do Inchidro ao Cruz.
Zebras (N 2) — obra n.o 55.
Construção da conduta adutora do
Cruz. Zebras (N 2) à estação elevatória da Orca — obra n.o 56.
Construção da conduta adutora do
Cruz. Zebras (N 2) à estação elevatória da Póvoa da Atalaia — obra n.o 57.

António Antunes Gouveia, L.da

47 653,95

18-6-2001

Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C. P. I.

Const. Lena, S. A. . . . . . . . . . .

333 205,88

3-3-1999

Público.

Soc. Construt. Povoense, L.da

24 890,02

18-6-2001

AQUAMBIENTE, S. A. . . . . .

72 600,03

6-4-2001

Pedido de orçamento a três
entidades.
Limitado.

João de Almeida Barata, L.da

296 693,54

24-5-2002

Público internacional.

José Jacinto Serra . . . . . . . . . .

60 731,99

24-5-2002

Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C. P. I.

Soc. Const. Povoense, L.da . . .

19 257,29

19-4-2002

........

65 376,41

20-6-2002

João de Almeida Barata, L.da

268 918,01

18-7-2002

Pedido de orçamento a três
entidades.
Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C.P.I.
Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C. P. I.

Serrasqueiro & Filhos, L.da . . .

165 458,32

18-7-2002

Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C. P. I.

João de Sousa Baltazar, L.da

104 435,84

18-7-2002

Limitado, ao abrigo de S. Q. E.,
lançado por C. P. I.

João de Sousa Baltazar, L.da

219 373,04

10-9-2002

Limitado, ao abrigo de S .Q. E.,
lançado por C. P. I.
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