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APÊNDICE N.º 102 — II SÉRIE — N.º 142 — 26 de Julho de 2005
publicado no apêndice n.º 15 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 2 de Fevereiro de 2005, saiu com as seguintes inexactidões, que importa corrigir:
1 — No Regulamento da Organização dos Serviços Municipais:
No artigo 106.º, alínea d), onde se lê «colaborar com a Divisão
de Informação Geográfica na actualização da cartografia e na execução do cadastro do território do município» deve ler-se «colaborar com a Divisão de Informação Geográfica na actualização da
cartografia e na execução do cadastro do território do município,
em especial nas decorrentes de operações urbanísticas».
No artigo 156.º, alínea q), onde se lê «proceder à análise e informação dos pedidos de licenciamento de espécies florestais de
áreas inferiores a 50 ha» deve ler-se «proceder à análise e informação dos pedidos de licenciamento de espécies florestais de áreas
inferiores a 50 hectares».
2 — No quadro de pessoal:
Omitiu-se a indicação «Anexo II».
Nos escalões/índices remuneratórios 5 e 6 da categoria de assistente administrativo onde se lê «249» e «–» deve ler-se «238» e
«249».
Na carreira de jardineiro na coluna dos lugares a criar, onde se
lê «–» deve ler-se «4», e na coluna dos lugares a extinguir onde
se lê «4» deve ler-se «–».
1 de Junho de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos.

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
Aviso n.º 5176/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara da Lousã de 8 de Novembro de 2004,
foi renovado, por um período de 12 meses, o contrato a termo certo
celebrado com Patrícia Manuela Esteves, fiscal municipal de
2.ª classe (que teve início em 9 de Dezembro de 2002 e prorrogado
por iguais períodos), tendo em conta o disposto no artigo 139.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
8 de Novembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho.

António Tiago Matos, auferindo a remuneração de 434,51 euros,
correspondente ao índice 137, com a categoria de cantoneiro.
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5180/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 17 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 20 de Junho de 2005, com Nélson de Carvalho Martins, auferindo
a remuneração de 1018,08 euros, correspondente ao índice 321,
com a categoria de técnico superior (área de gestão).
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5181/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 16 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 17 de Junho de 2005, com Maria dos Anjos Gomes, Cristina Beatriz Torres Rodrigues e Narciso João Pinto Alendouro, pelo
período de quatro meses, auferindo a remuneração de 405,96 euros,
correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar de serviços gerais.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5182/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 16 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 17 de Junho de 2005, com Armanda dos Anjos Carvalho
Santos Martins, Celeste da Conceição Moreira, Hélio José Madureira Aires, Ilda do Céu da Silva Meneses Ferreira, Jacinta Maria
Alves Pinto Correia, João Manuel Teixeira, Maria Adelaide Paulos
Rocha, Maria Helena Comunhas Peredo, Paulo Fernando Martinho
P. Fernandes Veigas, Victor Manuel Natário Rodrigues Moura,
pelo período de quatro meses, auferindo a remuneração de 405,96
euros, correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar
de serviços gerais.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.

Aviso n.º 5177/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de Lousã de 23 e Março de 2005,
foi renovado, por um período de seis meses, o contrato a termo
certo celebrado com José Manuel Gonçalves Vaz, condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (que teve início em 28 de Abril
de 2003 e prorrogado por iguais períodos), tendo em conta o disposto no artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

Aviso n.º 5183/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 22 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 23 de Junho de 2005, com Maria do Céu Ventura Marcelo, pelo
período de 3 meses e 24 dias, auferindo a remuneração de 405,96
euros, correspondente ao índice 128, com a categoria de auxiliar
de serviços gerais.

23 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho.

23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso n.º 5178/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 9 de Junho de
2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início
a 13 de Junho de 2005, com Maria de Fátima Marinheiro Silva
Ferreiro, auferindo a remuneração de 1018,08 euros, correspondente
ao índice 321, com a categoria de técnico superior de psicologia.

Listagem n.º 183/2005 — AP. — Relatório das empreitadas
de 2004 (conforme o preceituado no artigo 275.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março) — Adjudicações:

22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto.
Aviso n.º 5179/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho de 17 de Junho de
2005, foram celebrados, por urgente conveniência de serviço, nos
termos da lei em vigor, contratos a termo resolutivo certo, com
início a 20 de Junho de 2005, com Alberto Pereira Alves, António
Manuel Trovisco, Francisco Manuel Xavier Paulos, Henrique dos
Anjos Serapicos, Mário Adelino da Cruz Teixeira de Sousa e Paulo

Adjudicatário

Valor da
adjudicação (euros)

Público

MSS — Construtora, S.A. .................................................

653 710,91

Ajuste directo

J. F. Valente, L.da ................................................................

1 017,02

Moreira & Augusto, L.da ....................................................

36 911,45

Ajuste directo

Granitalves — Granitos e obras públicas, S. A. ...............

18 329,04

Ajuste directo

J. F. Valente, L.da ..............................................................

12 746,14

Montaco — Tratamentos Anticorrosivos e Construção
Civil, L.da

123 515,99

DBV — Construções e Obras, S. A. ..................................
Costeira Empreiteiros — Sociedade de Construções, S. A.

121 700,00
123 879,15

Sistelmar — Sociedade de Construções, L.da ....................

68 048,73

Ajuste directo

Construções de Crestins, L.da .............................................

4 666,80

Ajuste directo

Redegás — Projecto e Instalações de Gás, L.da ................

8 450,60

Ajuste directo

J. F. Valente, L.da ................................................................

10 407,00

Costeira Empreiteiros, S.A. ...............................................

120 720,69

Ventarco — Ventilação de Ar Condicionado, L.da ...........

4 560,00

SEC — Sociedade de Empreitadas e Construções, Ld.da

123 951,84

Ajuste directo

Redegás — Projecto e Instalações de Gás, L.da ................

13 695,00

Ajuste directo

Redegás — Projecto e Instalações de Gás, L.da ................

498,80

Ajuste directo
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Construção do pavilhão gimnodesportivo de serviço público e de apoio à escola C+S de
Nogueira em cooperação com o Ministério da Educação.
Construção de courts de ténis e respectivos equipamento de apoio — fornecimento e montagem de instalação eléctrica na cozinha e no restaurante do complexo municipal de ténis
da Maia.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação e arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — drenagem de águas pluviais e pavimentação do arruamento transversal à Rua Central da Ribela, na freguesia de São Pedro de Avioso.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação, ligação do colector da rede de drenagem de águas pluviais entre a Rua
General Humberto Delgado e a Rua Nossa Senhora da Natividade na freguesia de Pedrouços.
Construção do aeródromo de Vilar de Luz — rede de distribuição de energia em baixa
tensão à portaria, pista de radiomodelismo e futuros edifícios da Escola de Condução
Segura e oficinas.
Estádio Professor Dr. José Vieira de Carvalho, integrado na zona desportiva central do município na freguesia de Vermoim — bancada central (maratona); superior norte; passeios;
muros e degraus de passagem.
Recuperação do edifício EB1 do Paço, na freguesia de Águas Santas ...................................
Obras de beneficiação do edifício municipal sito à Rua D. Manuel II, integrado na zona
desportiva central do município, na freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos
equipamentos que se tornem necessários — trabalhos de arranjos exteriores.
Rectificação da Rua Calvário (parte norte) incluindo os necessários projectos, na freguesia
de Águas Santas.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho, com vista à sua recuperação urbana —
fornecimento de elementos para aperfeiçoamento do Monte da Senhora da Hora.
Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em vários locais do concelho, com
especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento — construção de passeios
na Rua Coronel Carlos Moreira, na freguesia de Moreira.
Reformulação do parque central da cidade incluindo a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, a construção de instalações para turismo e lazer, incluindo ainda
o respectivo mobiliário, os arranjos urbanísticos envolventes e os respectivos projectos —
quadros e ramal de energia eléctrica à praça.
Obras de beneficiação do edifício municipal, sito à Rua D. Manuel I, integrado na zona
desportiva central do município, na freguesia de Vermoim, incluindo a aquisição dos
equipamentos que se tornem necessários — trabalhos de instalação eléctrica e serviços
complementares.
Substituição do circuito auxiliar de arrefecimento da unidade desumidificador do complexo
municipal de piscinas de Águas Santas.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a
respectiva aplicação — substituição do colector de águas pluviais na Rua D. Beatriz Cal
Brandão e Rua Joaquim Carvalho da Costa, na freguesia de Águas Santas.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a
respectiva aplicação — rectificação de colectores de águas pluviais nas freguesias de
Nogueira, Silva Escura e Moreira.
Realização de trabalhos resultantes das inspecções de segurança em escolas e outras instalações municipais — complexo municipal de piscinas de Gueifães — Maia.

Tipo de
adjudicação
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Designação da empreitada

Adjudicatário

Valor da
adjudicação (euros)

Irmãos Moreira, L.da ...........................................................

124 143,50

Irmãos Moreiras, L.da .........................................................

73 030,00

MSS — Construtora, S. A. ................................................

124 513,88

Público

Costeira Empreiteiros — Sociedade de Construções, S. A.

323 641,93

Ajuste directo

Carlos Oliveira, Telecomunicações — Electricidade ........

10 597,00

Ajuste directo

Carlos Oliveira, Telecomunicações — Electricidade ........

13 541,00

Ajuste directo

Carlos Oliveira, Telecomunicações — Electricidade ........

12 997,00

MSS — Construtora, S. A. ................................................

56 874,70

Público

Laborartis — Sociedade de Construções, L.da ...................

168 994,67

Ajuste directo

Moreira & Augusto, L.da ....................................................

11 388,00

Ajuste directo

Cunha Duarte, L.da ............................................................

59 351,59

Ajuste directo

Cunha Duarte, L.da ..............................................................

16 595,63

Ajuste directo

Construções de Crestins, L.da .............................................

20 726,65

Urbanop — Urbanizações e Obras Públicas, L.da ............

203 402,49

Moreira & Augusto, L.da ....................................................

101 717,80

Cunha Duarte, L.da ..............................................................

123 659,08
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Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — desvio de colector de águas pluviais na Avenida Central de Gondim,
freguesia de Gondim.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — drenagem de águas pluviais na Rua Jorge Ferreirinha, na freguesia
de Vermoim.
Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao ensino pré-escolar
da designada rede pública do ensino pré-escolar — cidade jardim, na freguesia de Vermoim — adaptação de um espaço para refeitório e arranjos exteriores.
Construção de edifícios destinados ao ensino pré-escolar da designada rede pública do ensino
pré-escolar — edifícios a serem levados a efeito no respectivo perímetro e a serem agregados a escolas do EB1 existentes, devidamente comparticipados pelo Ministério da Educação, nomeadamente em Santa cristina, Folgosa.
Instalação semafórica no entroncamento da Rua de Manuel Gonçalves Lage com a Rua de
Ponte de Parada, na freguesia e vila de Águas Santas.
Instalação semafórica no cruzamento da Rua Eng. Duarte Pacheco com a Rua de Altino
Coelho, na freguesia de Vermoim e cidade da Maia.
Instalação semafórica no cruzamento da Rua de São Romão com a Rua dos Açores e a
Rua de Gil Vicente, na freguesia de Vermoim e cidade da Maia.
Construção, ampliação ou adaptação de edifícios com destino a cozinhas copas e refeitórios de apoio a edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1 — remodelação da
Escola de Sá, Gemunde.
Construção de edifícios destinados ao ensino pré-escolar da designada rede pública do ensino pPré-escolar, edifícios a serem levados a efeito no respectivo perímetro, e a serem
agregados a escolas do EB1 existentes, devidamente comparticipados pelo Ministério da
Educação, nomeadamente na Escola do Castelo, Santa Maria de Avioso.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho, com vista à sua recuperação urbana —
escavação, regularização da caixa do pavimento e vedação com rede de um troço da
designada Via Avioso, Cidadelha, no entroncamento com a Rua António Sá Leite, na
freguesia de Santa Maria de Avioso.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — reparação de rotunda do pavimento na Via Diagonal entre a Ribeira
de Avioso, Rua da Igreja e Via Central na vreguesia de Gondim
Rectificação, drenagem de aguas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — reparação de rotunda do pavimento na EM 555-3 entre a Rua das
Cardosas e o Pontão da Ribeira de Leandro, freguesia de São. Pedro de Fins.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e à respectiva aplicação — reparação de aluimento de terras e reconstrução de muro em betão
na Rua da Barranha, freguesia de Gemunde.
Construção de uma rotunda reguladora e distribuidora de tráfego na intersecção da EN 13
com a EN 107, no lugar do padrão, na freguesia de Moreira.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
construção de passeios.
Construção do aeródromo de Vilar de Luz — construção de Escola de Formação Condução
Segura.

Tipo de
adjudicação
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Designação da empreitada

Adjudicatário

Valor da
adjudicação (euros)

Granitalves — Granitos e Obras Públicas, S. A. ..............

64 940,92

Domingos da Silva Tiago, S. A. ........................................

103 881,47

MSS — Construtora, S. A. .................................................

51 166,00

MSS — Construtora, S. A. .................................................

124 601,41

da

Moreira & Augusto, L. ....................................................

2 214,00

Sistelmar — Sociedade de Construções, L.da ...................

124 595,00

Ajuste directo

Moreira & Augusto, L.da ....................................................

18 378,40

Ajuste directo

Mateace — Electricidade, S. A. .........................................

3 061,89

Ajuste directo

Moreira & Augusto, L.da ...................................................

14 082,00

Herdeiros de Amaro da Costa Carvalho, L.da ...................

98 843,47

Ajuste directo

José da Silva Araújo & Filhos, L.da .................................

10 514,20

Público

Sousa Resende & Rodrigues — Construções, S. A. .........

673 969,26

Público
Público
Público

Sousa Resende & Rodrigues — Construções, S. A. .........
Sousa Resende & Rodrigues — Construções, S. A. .........
Cunha Duarte, S. A. ...........................................................

426 667,79
506 725,31
312 045,43

Público
Público

Alberto Couto Alves, S. A. ................................................
Sociedade de Empreitada Adriano, S. A., e Habimarante,
Soc. de Construções, S. A.
Costeira Empreiteiros — Sociedade de Construções, S. A.
Cunha Duarte, S. A. ...........................................................

596 917,96
239 350,36

Matriz — Sociedade de Construções, S. A. ......................

124 768,04

POAL — Pavimentações e Obras Acessórias, S. A. .........

470 819,30

Ajuste directo

Público

Público

710 068,25
119 689,04
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Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — arruamento em Vilar de Luz (EN 105-2) na freguesia de Folgosa.
Construção da pista de ciclismo de manutenção de Vilar de Luz, na freguesia de Folgosa,
incluindo as respectivas instalações de apoio — troço entre o km 3,300 e o km 4,250.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
rectificação do pavimento na envolvência do centro social de Ardegães, na freguesia de
Águas Santas.
Arranjos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
rotunda da Avenida D. Manuel II, com a Rua Altino Coelho em Vermoim.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — pavimentação do troço final do arruamento no designado conjunto
habitacional Per de Gondim 1, na freguesia de Gondim.
Rectificação, repavimentação e construção de passeios na Rua do Gestalinho, da Rua Central de Vila Verde, da Rua da Bela Vista e da Rua da Carreira na freguesia de Barca e
Gondim.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua do Castanheiral,
na freguesia de Gondim.
Execução de ramal aéreo de baixa tensão para apoio às festas de Nossa Senhora do Bom
Despacho.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — pavimentação da Travessa do Castanheiral, na freguesia de Gondim.
Construção do arruamento de ligação do Monte de Santo António ao lugar de Trinaterra,
limite do concelho com São. Mamede de Coronado, na freguesia de Silva Escura.
Recuperação, remodelação e adaptação da Casa Municipal do Brás Oleiro, na freguesia de
Águas Santas, com vista à sua instalação de uma pousada da juventude, incluindo arranjos exteriores e necessários projectos — guarda e segurança.
Repavimentação, construção de passeios e infra-estruturas da Rua Padre José Pinheiro Duarte,
da Rua da igreja e da Rua da Estação, na freguesia da Maia.
Rectificação da Rua de Guerra Junqueiro, na freguesia de Águas Santas .............................
Rectificação da rua António Simões, na freguesia de Pedrouços ...........................................
Terraplenagens, muros de vedação ou de suporte e pavimentação do arruamento de ligação
entre a Rua Dr. António dos Santos e a Rua do Mosteiro — EN 208 (4.ª fase), na freguesia de Águas Santas.
Rectificação da Rua Central da Corga, na freguesia de Águas Santas ...................................
Rectificação da Rua Gonçalo Mendes da Maia, na freguesia de Pedrouços ..........................
.....................................................................................................................................................
Construção do Jardim Público de Quires, na Freguesia de Vila Nova na Telha ...................
Construção do aeródromo de Vilar de Luz — construção de hangares e de pista infantil de
tráfego para a Escola de Condução e Prevenção Rodoviária.
Construção de um edifício sede núcleo da Maia da Cruz Vermelha — instalações provisórias, incluindo drenagem de águas pluviais, saneamento e pavimentações.
Construção de edifícios destinados ao ensino pré-escolar da designada rede pública do ensino pré-escolar — edifícios a serem levados efeito no respectivo perímetro e a serem
agregados a escolas do EB1 existentes, devidamente comparticipados pelo Ministério da
Educação, nomeadamente em Sá 1, Frejufe e Silva Escura.

Tipo de
adjudicação
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Designação da empreitada

Adjudicatário

Ajuste directo

Matriz — Sociedade de Construções, L.da ........................

12 256,00

Ajuste directo

Construções de Crestins, L.da .............................................

23 428,00

Construções de Crestins, L.da .............................................

76 287,50

Público

POAL — Construção Civil & Obras Públicas, S. A. .......

425 350,66

Público
Ajuste directo

Costeira Empreiteiros — Soc. de Construções, S. A. .......
CME — Construção e Manutenção Electromecânica, S. A.

963 821,58
118 304,00

A. Ludgero de Castros, S. A. .............................................

102 536,41

Matriz — Sociedade de Construções, S. A. ......................

31 192,60

Construção de Crestins, L.da ..............................................

118 445,00

ABB — Alexandre Barbosa Borges, S. A. ........................

123 688,77

Ajuste directo

Moreira & Augusto, L.da ....................................................

24 250,00

Público

Alberto Couto Alves, S. A. ................................................

846 891,29

Urbanop — Urbanizações e Obras Públicas, L.da .............

99 788,00

Ajuste directo

Construções de Crestins, L.da .............................................
José da Silva Araújo & Filhos, L.da ..................................

119 500,00
10 710,80

Ajuste directo

José da Silva Araújo & Filhos, L.da ..................................

6 192,57

Granitalves — Granitos e Obras Públicas, S. A. ..............

87 455,52

Construções de Crestins, L.da .............................................

118 445,00

MSS — Construtora, S. A. .................................................

124 594,78

Urbanop — Urbanizações e Obras Públicas, L.da .............

123 522,00

Redegás — Projecto e Instalações de Gás, L.da ................

5 634,00

Ajuste directo

Valor da
adjudicação (euros)
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Empreitada de adaptação e ampliação de espaços do Tribunal Judicial da Maia — edifício
do gaveto da Praça Professor Doutor José Vieira de Carvalho com a Rua Augusto Simões,
sito na freguesia da Maia.
Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do concelho, com
especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento requalificação urbanística e viária no cruzamento da Rua de São Romão com a Rua dos Açores e a Rua de
Gil Vicente, na freguesia de Vermoim e cidade da Maia.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
execução de caldeiras para árvores.
Repavimentação, construção de passeios e infra-estruturas da Rua de São Romão, na freguesia de Vermoim.
Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Gueifães, na freguesia de Gueifães ................
Substituição das redes aéreas da EDP e da Portugal Telecom nas urbanizações do Lidador
e da Bouça Grande, na freguesia de Vila Nova da Telha.
Rectificação, remodelação adaptação da Casa Municipal do Brás-Oleiro, na freguesia de
Águas Santas, com vista à instalação de uma Pousada da Juventude, incluindo arranjos
exteriores e necessários projectos — obras de conservação.
Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes — remodelação da
cozinha e sala de refeitório da escola primária do Lidador, na freguesia de Vila Nova
da Telha.
Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do concelho — nas freguesias de
São Pedro de Avioso, Santa Maria de Avioso, Gondim, Gemunde, Barca, Moreira, Vila
Nova da Telha, Maia e Vermoim.
Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do concelho, com
especial incidência de passeios e seu lancilamento — Travessa D. João IV e arruamentos
convergentes.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — drenagem de águas pluvais e pavimentação na Rua dos Moinhos,
na freguesia de Milheiros.
Construção dos arruamentos envolventes ao novo cemitério paroquial de Vermoim, na freguesia de Vermoim.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
envolvente à igreja de Folgosa, na freguesia de Folgosa.
Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal, em arruamentos vários ......................
Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes — Escola EB1/JI de
Mandim, na freguesia de Barca.
Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes — Escola EB1/JI de
Currais, na freguesia de Vermoim.
Repavimentação e construção de passeios na Rua de Ferronho, na freguesia de São Pedro
de Avioso.
Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do concelho, nas freguesias de
Nogueira, São Pedro Fins, Folgosa, Silva Escura, Águas Santas, Pedrouços, Milheiros
e Gueifães.
Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Crestins, na freguesia de Moreira — revestimento de fachada — remodelação de balneários.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho, com vista à sua recuperação urbana —
arranjo urbanístico e integração paisagística da envolvente da igreja de Silva Escura.
Trabalhos decorrentes nos balneários de apoio ao pavilhão municipal de Gueifães e escola
secundária relativos ao sistema de distribuição de gás e águas quente — aditamento.

Tipo de
adjudicação
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Designação da empreitada

Ajuste directo

HME — Joaquim Nélson Dias Moreira, L.da ...................

1 380,00

Ajuste directo

Irmãos Moreira, L.da ..........................................................

24 677,55

Ajuste directo

Francisco C. Diegues Soc. Electrotécnica, L.da ...............

12 405,46

Ajuste directo

Terraplenagens — Fernando Ferreira de Melo & Filhos, L.da

22 369,47

Urbanop — Urbanizações e Obras Públicas, L.da .............

123 441,28

ECOP — Empresa de Construções e Obras Públicas Arnaldo de Oliveira, S. A.

147 648,32

Ajuste directo

21 de Abril de 2004. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves Bragança Fernandes.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES
Aviso n.º 5184/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos se torna público, para dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que
foi afixada em local próprio a listagem de antiguidade dos funcionários deste município, depois de aprovada pelo dirigente dos serviços.
O prazo de reclamação é de 30 dias a contar do presente aviso no Diário da República.
21 de Junho de 2005. — O Vereador, com delegação de competências, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres.
Aviso n.º 5185/2005 (2.ª série) — AP. — Alteração ao quadro do pessoal. — Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 116/84, alterado pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro,
se faz público que a Assembleia Municipal, por deliberação de 20 de Junho de 2005, aprovou a alteração do quadro constante da organização dos serviços municipais, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 3 de Fevereiro de 2003, cuja proposta foi aprovada pela Câmara Municipal em reunião de 1 de Junho de 2005.
Número de lugares
Grupo de pessoal

Chefia ................................................

Carreira

—

Categoria

Chefe de secção .....................................

21 de Junho de 2005. — O Vereador, com delegação de competências, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres.

Total
Ocupados

Vagos

A criar

3

4

4

11

Obs.
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Construção do aeródromo de Vilar de Luz — sistema de rega da Escola de Condução e
Prevenção Rodoviária.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — lancilamento e execução de passeios no Largo do Carvalhal, na freguesia de Vermoim.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — iluminação pública na Travessa D. João IV, na freguesia da Maia.
Rectificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos
diversos em vários locais do concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respectiva aplicação — lancilamento e execução de passeios contíguos ao Café Bela Sombra,
MEIT e gaveto respectivo, na freguesia de Silva Escura.
Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do concelho com vista à sua recuperação urbana —
execução da ovóide circunscrita entre a EM 318.1 e a EM 554, inclui lancilamento, pavimentações, rede de rega, arborização e infra-estruturas de iluminação pública, na freguesia de Silva Escura.
Construção dos 40 fogos a custos controlados no terreno municipal, sito na Rua Gonçalo
Mendes da Maia, na freguesia de Pedrouços, incluindo os respectivos arranjos exteriores.

Valor da
adjudicação (euros)

Adjudicatário

40

Tipo de
adjudicação

Designação da empreitada

