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APÊNDICE N.º 22 — II SÉRIE — N.º 34 — 17 de Fevereiro de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso n.º 870/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que esta Câmara Municipal renovou os contratos de trabalho
a termo certo, abaixo mencionados, até às datas que vão indicadas:
Nelson Joaquim Soares Botas — motorista de pesados, com início a
2 de Fevereiro de 2004 e termo a 1 de Fevereiro de 2006.
Jorge Manuel Pereira Ruivo — motorista de pesados, com início a
2 de Fevereiro de 2004 e termo a 1 de Fevereiro de 2006.
António Manuel Pereira Lucas — motorista de pesados, com início
a 2 de Fevereiro de 2004 e termo a 1 de Fevereiro de 2006.
Américo Manuel Lopes Costa — motorista de pesados, com início
a 2 de Fevereiro de 2004 e termo a 1 de Fevereiro de 2006.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques Carvalho.
Aviso n.º 871/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que esta Câmara Municipal celebrou os seguintes contratos
de trabalho a termo certo:
Carla Alexandra Rodrigues Pereira Catarino — técnico de 2.ª classe, comunicação social, com o vencimento de 1241,32 euros, pelo
prazo de um ano, com início a 1 de Julho de 2004 e termo a 30
de Junho de 2005.
João Miguel Simões Colaço — arquitecto de 2.ª classe, com o vencimento de 1241,32 euros, pelo prazo de um ano, com início a
1 de Setembro de 2004 e termo a 31 de Agosto de 2005.

Natalice Marques Souza — assistente de acção educativa, com o vencimento de 617,56 euros, pelo prazo de um ano, com início a 1
de Setembro de 2004 e termo a 31 de Agosto de 2005.
Mónica Liliana Tavares Martins — assistente de acção educativa, com o vencimento de 617,56 euros, pelo prazo de um ano,
com início a 1 de Setembro de 2004 e termo a 31 de Agosto
de 2005.
Celestina Maria Gonçalves Cadete Rosa — assistente de acção educativa, com o vencimento de 617,56 euros, pelo prazo de um
ano, com início a 1 de Setembro de 2004 e termo a 31 de Agosto de 2005.
Cristina Maria Marcão Gonçalves — medidor orçamentista, com
o vencimento de 617,56 euros, pelo prazo de um ano, com
início a 13 de Setembro de 2004 e termo a 12 de Setembro de
2005.
Hugo Miguel Nobre Fernandes — técnico superior de 2.ª classe,
história, com o vencimento de 1241,32 euros, pelo prazo de um
ano, com início a 18 de Outubro de 2004 e termo a 17 de Outubro de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques Carvalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL
Listagem n.º 20/2005 — AP. — Para cumprimento do disposto no artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a
seguir se publica a lista de todas as adjudicações efectuadas por esta
Câmara Municipal durante o ano de 2004:
Valor
da adjudicaçã

Tipo
de procedimento

24 918,00

Ajuste directo

Designação

Adjudicatário

Conclusão do Centro Comunitário
de Jungeiros.
Infra-estruturas no Bairro de São
João — Aljustrel.
Reabilitação da artéria principal de
Aljustrel.
Arranjos exteriores na zona desportiva de Aljustrel — 2.ª fase.

CONSDEP — Engenharia e Construção, S. A.
LTO — Lavouras e Terraplanagens do Oeste, L.da
LTO — Lavouras e Terraplanagens do Oeste, L.da
LTO — Lavouras e Terraplanagens do Oeste, L.da

Reparação do reservatório de água
potável da Corte Vicente Anes.

SOTECNISOL — Isolamentos, Engenharia e Ambiente, S. A.

26 910,60

Arranjos exteriores em Rio de Moi- LTO — Lavouras e Terraplananhos.
gens do Oeste, L.da
Pintura da piscina coberta de apren- Pinturas Magoito, L. da ................
dizagem.
Pintura do pavilhão municipal de Pinturas Magoito, L. da ................
desportos.
Recuperação do edifício da Central
CONDOP — Construção e Obras
Públicas, S. A.

12 422,54

286 574,15
670 678,06
93 573,88

12 500,00
21 000,00
24 989,80

Forma
de adjudicação

Data
de adjudicação

Despacho do 5-4-2004
presidente.
Concurso pú- Deliberação ca- 21-4-2004
blico.
marária.
Concurso pú- Deliberação ca- 14-7-2004
blico.
marária.
Concurso limi- Despacho do 10-9-2004
tado sem pu- presidente.
blicação de
anúncio.
Concurso limi- Despacho do 10-9-2004
tado sem pu- presidente.
blicação de
anúncio.
Ajuste directo Despacho do 15-9-2004
presidente.
Ajuste directo Despacho do 25-10-2004
presidente.
Ajuste directo Despacho do 25-10-2004
presidente.
Ajuste directo Despacho do 4-11-2004
presidente.

14 de Janeiro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

José Lopes Gonçalves Barbosa, presidente da Câmara Municipal de
Amares:
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 12 do mês de Maio do ano de 2004, deliberou,
por unanimidade, classificar o imóvel, e respectiva quinta, denominado «Casa Lata», sito no lugar de Barriomau, freguesia de
Carrazedo, deste concelho, cujo titular é José Carlos Faria da Costa, número de identificação fiscal 108720055, residente na referida localidade de Barriomau, Carrazedo, Amares, 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de Janeiro, que vão ser publicados na 2.ª série do Diário da República e num jornal de âmbito local.

Aviso n.º 873/2005 (2.ª série) — AP. — Classificação de imóvel — «Quinta — Casa Lata», lugar de Barriomau, Carrazedo. —

11 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Lopes
Gonçalves Barbosa.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO
Aviso n.º 872/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contratos a termo resolutivo. — Nos termos previstos na Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, com as especificidades constantes na Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, foram celebrados contratos a termo resolutivo
certo, com início a 24 de Dezembro de 2004, para as categorias de
auxiliar de acção educativa, escalão 1, índice 142, com as trabalhadoras Ana Maria Fernandes Matoso Bico e Paula Alexandra Ferro Aleixo e animador sócio-cultural — área de animação desportiva, escalão 1, índice 199, com o trabalhador Edgar Filipe Fragoso Baleizão,
com início a 29 de Dezembro de 2004. Os contratos serão válidos
pelo período de um ano, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o disposto no n.º 1 do
artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.
3 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Paiva.

