24

120 dias.
308 938,47
368 953,62 Artur de Oliveira Rocha e Filhos, L.da

11-6-2004

12 meses.
9-9-2004
585 019,58
744 156,58 Francisco Pereira Marinho e Irmãos

12 meses.
26-8-2004
483 283,83
614 760,29 Fernandes e Almeida ..........................

6-1-2004

6-1-2004

2

3

Concurso público ................. Rede de abastecimento de água e drenagem de esgotos às povoações de Rossão e Campo Benfeito.
Concurso público ................. Rede de abastecimento de água e drenagem de esgotos a Ribolhos, Coxa, Casais de D. Inês, Grijó
e parte este de Ribolhinhos..
Concurso público ................. Arranjos exteriores das piscinas municipais de
Castro Daire.

Execução
Data da
adjudicação
Adjudicação
Adjudicatário
Montante base
(em euros)
Descrição

6-1-2004

11 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro.

1

Aviso n.º 2553/2005 (2.ª série) — AP. — Eugénio Rodrigo
Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal de Carrazeda
de Ansiães:
Torna-se público, para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que se encontram afixadas, no átrio do edifício dos Paços do Município da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, as listas de antiguidade do pessoal
pertencente ao quadro privativo da mesma.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do diploma supra citado, a presente lista encontra-se à reclamação, pelo prazo
de 30 dias consecutivos, a contar do dia seguinte à publicação do
presente aviso no Diário da República.

Modalidade

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Data

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Desconto de 50 % nos custos do cartão munícipe de idoso;
Desconto de 50 % no cartão passe nos serviços de transportes urbanos (STUB);
Desconto de 50 % na utilização das piscinas municipais;
Desconto de 50 % nos serviços da biblioteca municipal;
Desconto de 50 % nos museus municipais;
Desconto de 50 % para qualquer espectáculo do teatro
municipal;
Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter
cultural para idosos, promovidos pela autarquia;
Desconto de 50 % em viagens ou passeios promovidos
pela autarquia.

Número
do
concurso

Benefícios:

Concursos 2004

Idade — igual ou superior a 65 anos;
Rendimento per capita do agregado familiar superior ao
valor do salário mínimo nacional.

Aviso n.º 2555/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna-se público que, durante o ano de 2004, foram adjudicadas, ao abrigo do
referido diploma, as obras constantes do mapa anexo.

Condições de acesso:

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

3 — Escalão C:

8 de Março de 2005. — O Director do Departamento de Administração Geral, por delegação de competências, Francisco José Alveirinho Correia.

Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter
cultural para idosos, promovidos pela autarquia;
Desconto de 75 % em viagens ou passeios promovidos
pela autarquia.

Aviso n.º 2554/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidades. — Nos termos do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e para efeitos do artigo 96.º do mesmo diploma,
avisam-se todos os interessados de que se encontra afixada a lista de antiguidades dos funcionários e agentes deste município, referida a 31 de Dezembro de 2004.
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