Aviso n.º 2597/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento do estabelecido no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que as listas de antiguidade relativas ao
pessoal pertencente ao quadro privado desta autarquia, elaboradas nos termos do artigo 93.º do referido diploma legal, encontram-se afixadas e podem ser consultadas nos respectivos locais de
trabalho dos funcionários.
Mais se informa que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 96.º daquele diploma, da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de publicação deste
aviso.
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10 de Março de 2005. — O Presidente da Junta, Sérgio do Nascimento Alves Martins.

JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE CIMA
Listagem n.º 91/2005 — AP. — Obras adjudicadas no ano de 2004. — Listagem de adjudicação de obras referentes ao ano de 2004, a fim de ser publicado no Diário da República, 2.ª série:

Obra

Forma de atribuição

Valor da
adjudicação
(em euros)

Administração directa ..............

7 600,00

Pavimentação da Rua da Fonte Velha, Carvalhais ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pavimentação da Avenida dos Fiéis de Deus, Couto de Cima ...................................................................

Administração directa ..............

5 729,00

Concurso limitado sem publicação de anúncio.

66 776,20

Manuel Alexandre & Filhos — Empreiteiros, L.da
Manuel Alexandre & Filhos — Empreiteiros, L.da
Sarmento Felgueira — Construção Civil
e Obras Públicas, L. da

14 de Março de 2005. — O Presidente da Junta, (Assinatura ilegível.)

JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO
Aviso n.º 2598/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contrato a termo certo, com início em 1 de Março de 2005,
com Fernanda Maria Roque Arruda Gamito, auxiliar de serviços administrativos, estando o mesmo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
9 de Março de 2005. — O Presidente da Junta, Carlos Alberto de Sousa Pereira.

JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRA DO ALENTEJO
Aviso n.º 2599/2005 (2.ª série) — AP. — Francisco José Palma Gonçalves Lopes, presidente da freguesia de Ferreira do Alentejo:
Faz público, nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que se encontra afixada nos serviços desta autarquia, a lista de antiguidade dos funcionários, organizada
nos termos do artigo 93.º do citado decreto-lei, a qual se reporta a 31 de Dezembro de 2004.
Nos termos do n.º 1 do artigo do mesmo decreto-lei, cabe reclamação para o órgão executivo, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.
16 de Março de 2005. — O Presidente da Junta, Francisco José Palma Gonçalves Lopes.

JUNTA DE FREGUESIA DE JOVIM
Aviso n.º 2600/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos torna-se público que esta Junta de Freguesia, por deliberação de 18 de Fevereiro de 2005, efectuou a renovação de contrato
com Vera Maria Cardoso Oliveira Rocha, na categoria de auxiliar administrativo, em regime de contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, até ao limite de dois anos,
com início de funções em 15 de Março de 2004, com fundamento nos artigos 18.º a 20.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.
10 de Março de 2005. — O Presidente da Junta, Agostinho José Nogueira Duarte Silva.

APÊNDICE N.º 54 — II SÉRIE — N.º 77 — 20 de Abril de 2005

Requalificação do Largo de Masgalos .......................................................................................................

Adjudicatário

