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Designação da empreitada

Forma de atribuição/
tipo de concurso

Recuperação das escolas de 1.º ciclo — recuperação Ajuste Directo . . . . . . . . .
da cobertura da EB 1.º ciclo de Montargil.

Valor
da adjudicação
(em euros)

Adjudicatário

5 292,00

Construções Silvano Santos Unipessoal, L.da

26 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, João José de Carvalho Taveira Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 2768/2009
Para os devidos efeitos se torna público que ao abrigo do n.º 1 do
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004 de 22 de Junho, e do n.º 1 do artigo 139.º
do Código do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a
termo resolutivo certo, com Rui Fernando da Silva Cardoso, Gabriel Gil
Almeida Mota Martins Dias e Paulo Gabriel Serrano Tomé na categoria
de Técnico Superior de 2.ª Classe, na área de Educação Física e Desporto
do Grupo de Pessoal Técnico Superior, por mais dois anos com inicio em
01/08/2008, despacho de Presidente da Câmara de 22/07/2008.
30 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino.
301245215
Aviso n.º 2769/2009
Para os devidos efeitos se torna publico que foram celebrados contratos
de trabalho por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, subsidiariamente pelo Código do Trabalho, aprovado
pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto e respectiva regulamentação
pela Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, nas presentes contratações foram
utilizados concursos como forma de recrutamento e selecção, regulados pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com os trabalhadores
abaixo indicados:
Abílio Dias Pedro e Fernando Fernandes Ladeira, na categoria de
Motorista de Pesados, com a remuneração mensal de 503,75 €.
José Manuel Gonçalves Fernandes, na categoria de Motorista de
Transportes Colectivos, com a remuneração mensal de 583,82 €.
Os presentes contratos tiveram início em 1 de Julho de 2008.
Despacho do Presidente da Câmara de 26/06/2008.
Carla Sofia Justino Gaspar, na categoria de Técnico Superior de 2.ª classe
(Biblioteca e Documentação), com a remuneração mensal de 1 334,44 €;
Maria João Vieira dos Santos Sequeira Ribeiro, na categoria de Técnico Superior Estagiário (Comunicação Social), com a remuneração
mensal de 1 070,89 €;
Catarina Lopes do Carmo Alves, na categoria de Técnico Superior
Estagiário, com a remuneração mensal de 1 070,89 €;
Helena Maria Marques Mendes Luís, na categoria de Técnico Profissional de 2.ª classe, com a remuneração mensal de 663,88 €;
Ana Luísa Delgado Ribeiro Rodrigues, Ana Sofia Fernandes Martins,
Elisabete Cristina Martins Sebastião de Oliveira, Elisabete Ribeiro Cardoso Branco, Fernanda Maria Martins Cardoso, Glaucia Maria Carvalho
Costa, Sónia Isabel Louro Rodrigues Fernandes e Teresinha de Jesus
Nunes Ribeiro Ventura, na categoria de Auxiliar de Acção Educativa,
com a remuneração mensal de 473,73 €;
Maria Arminda Lopes Ribeiro Alves e Maria do Rosário Ribeiro
Louro Ventura, na categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, com a
remuneração mensal de 427,02 €;
Carlos Alberto Martins Ribeiro, na categoria de Cantoneiro de Arruamentos, com a remuneração mensal de 473,73 €;
Carlos José Cavalheiro Martins e João António Dias Branco, na
categoria de Cantoneiro de Limpeza, com a remuneração mensal de
517,10 €;
José Manuel Ribeiro Esteves, na categoria de Motorista de Transportes
Colectivos, com a remuneração mensal de 583,82 €.
Os presentes contratos tiveram início em 1 de Agosto de 2008.
Despacho do Presidente da Câmara de 26/06/2008.
Maria de Fátima D’ Almeida Dias Gonçalves, na categoria de Técnico Superior Estagiária (Turismo e Termalismo), com a remuneração
mensal de 1 070,89 €;

José Miguel Henriques Ribeiro, na categoria de Técnico Profissional
de 2.ª Classe na carreira de Desenhador, com a remuneração mensal
de 663,88 €.
Os presentes contratos tiveram início em 1 de Setembro de 2008.
Despacho do Presidente da Câmara de 26/08/2008.
31 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino.
301245012
Aviso n.º 2770/2009
Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, nos termos da alínea h) do número 1 do
artigo 9.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, com os
trabalhadores abaixo indicados:
António Fernandes, na categoria de Jardineiro, e Luciano da Silva
Farinha, na categoria de Pedreiro, ambos do Grupo de Pessoal Operário
Qualificado, os contratos foram celebrados por um ano, com início em
31 de Dezembro de 2008, a remunerar pelo índice 142. Despacho do
Presidente da Câmara de 30/12/2008.
Susana Maria Alves Simões, na categoria de Auxiliar de Serviços Gerais,
do Grupo de Pessoal Auxiliar, o contrato foi celebrado por meio ano, com
início em 31 de Dezembro de 2008, a remunerar pelo índice 128. Despacho
do Presidente da Câmara de 30/12/2008.
Maria Manuela Ribeiro Pereira, na categoria de Auxiliar de Serviços
Gerais, do Grupo de Pessoal Auxiliar, o contrato foi celebrado por um ano,
com início em 15 de Dezembro de 2008, a remunerar pelo índice 128.
Despacho do Presidente da Câmara de 12/12/2008.
Cláudia Isabel Ribeiro Martins, na categoria de Auxiliar Administrativo,
do Grupo de Pessoal Auxiliar, o contrato foi celebrado por um ano, com
início em 2 de Dezembro de 2008, a remunerar pelo índice 128. Despacho
do Presidente da Câmara de 28/11/2008.
Idalina Martins da Mata — na categoria de Cantoneiro de Limpeza,
do Grupo de Pessoal Auxiliar (contrato de trabalho a termo resolutivo
certo a tempo parcial), celebrado por um ano, com início em 2 de Dezembro de 2008, a remunerar pelo índice 155. Despacho do Presidente
da Câmara de 28/11/2008.
Acácio Manuel Cardoso Farinha e Carlos Jorge dos Santos Jacinto,
na categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe, na área de Educação
Física e Desporto, do Grupo de Pessoal Técnico Superior (contrato de
trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, nos termos na alínea i)
da citada legislação, com início em 2 de Dezembro de 2008. Despacho
do Presidente da Câmara de 28/11/2008.
31 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino.
301245272

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso n.º 2771/2009
Regulamento da Zona Industrial de Romariz. — Alfredo de Oliveira
Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira,
faz saber que, por deliberação da Assembleia Municipal em sua sessão
ordinária de 29 de Dezembro de 2008 sob proposta da Câmara Municipal cuja deliberação foi tomada em reunião extraordinária de 17 de
Dezembro de 2008, foi aprovada a versão definitiva do Regulamento
da Zona Industrial de Romariz submetido à apreciação pública na 2.ª
série do Diário da República n.º 211 de 30 de Outubro de 2008, nos
termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento
Administrativo e que entrará em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação.
Mais se publicita que o referido regulamento encontra-se disponível
nos Serviços de Atendimento da Secção de Taxas e Licenças da Divisão
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Administrativa deste Município, durante o horário de expediente e na
web page do Município de Santa Maria da Feira, em www.cm-feira.pt.
22 de Janeiro de 2009 — O Presidente da Câmara, Alfredo de Oliveira Henriques.
301275056

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
Aviso n.º 2772/2009
Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar
de Técnico Superior de Gestão e Administração — Estagiário
Para os devidos efeitos se torna público o meu Despacho, de 22 de
Dezembro de 2008:
“No uso das competências que me foram delegadas por despacho
do Ex.mo Senhor Presidente de Câmara de 04 de Novembro de 2005,
no que se refere às competências mencionadas na alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de harmonia com o
disposto no n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
Homologo a acta de classificação final referente ao Concurso Externo de
Ingresso para o provimento de um lugar de Técnico Superior de Gestão
e Administração — Estagiário.
Considerando:
- O novo enquadramento jurídico que impõe uma mudança estrutural,
muito importante, no regime de vínculos, carreiras e remunerações da
função pública com o seu desfecho a iniciar a um de Janeiro do próximo
ano, consagrando deste modo os princípios da celeridade, economia e
eficiência das decisões, não deixando de garantir o princípio da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos
cidadãos, Nomeio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos à
data da publicação do presente despacho no Diário da República, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, conjugado com o n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e nos termos do n.º 1 do aviso de abertura do
Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar de Técnico
Superior de Gestão e Administração — Estagiário, publicado no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 205 do dia 22 de Outubro de 2008, Fernando
Alfeu Foja de Oliveira Cavacas na categoria de Técnico Superior de
Gestão e Administração — Estagiário.”
16 de Janeiro de 2009. — A Vereadora, com competências delegadas,
por despacho do Presidente da Câmara, Ana Maria Trenó.
301270682

Superior de Planeamento Regional e Urbano — Estagiário, publicado
no Diário da República, 2.ª Série, n.º 205 do dia 22 de Outubro de
2008, Luísa Margarida Lima Anjo na categoria de Técnico Superior de
Planeamento Regional e Urbano — Estagiário.”
16 de Janeiro de 2009. — A Vereadora, com competências delegadas,
por despacho do Presidente da Câmara, Ana Maria Trenó.
301270666
Aviso n.º 2774/2009
Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar
de Técnico Profissional de 2.ª Classe — Desenhador
Para os devidos efeitos se torna público o meu Despacho, de 22 de
Dezembro de 2008:
“No uso das competências que me foram delegadas por despacho
do Ex.mo Senhor Presidente de Câmara de 04 de Novembro de 2005,
no que se refere às competências mencionadas na alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de harmonia com o
disposto no n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
Homologo a acta de classificação final referente ao Concurso Externo
de Ingresso para o provimento de um lugar de Técnico Profissional de
2.ª Classe — Desenhador.
Considerando:
- O novo enquadramento jurídico que impõe uma mudança estrutural,
muito importante, no regime de vínculos, carreiras e remunerações da
função pública com o seu desfecho a iniciar a um de Janeiro do próximo
ano, consagrando deste modo os princípios da celeridade, economia e
eficiência das decisões, não deixando de garantir o princípio da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos
cidadãos, Nomeio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos à
data da publicação do presente despacho no Diário da República, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, conjugado com o n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e nos termos do n.º 1 do aviso de abertura
do Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar de
Técnico Profissional de 2.ª Classe — Desenhador, publicado no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 205 do dia 22 de Outubro de 2008, Tiago
Gonçalo Rainho Ribeiro na categoria de Técnico Profissional de 2.ª
Classe — Desenhador.”
16 de Janeiro de 2009. — A Vereadora, com competências delegadas,
por despacho do Presidente da Câmara, Ana Maria Trenó.
301270625
Aviso n.º 2775/2009

Aviso n.º 2773/2009
Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de
um lugar de Técnico Superior de Planeamento Regional
e Urbano — Estagiário
Para os devidos efeitos se torna público o meu Despacho, de 22 de
Dezembro de 2008:
“No uso das competências que me foram delegadas por despacho do
Ex.mo Senhor Presidente de Câmara de 04 de Novembro de 2005, no que
se refere às competências mencionadas na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de harmonia com o disposto no n.º 1 do
artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Homologo a acta
de classificação final referente ao Concurso Externo de Ingresso para o
provimento de um lugar de Técnico Superior de Planeamento Regional
e Urbano — Estagiário.
Considerando:
- O novo enquadramento jurídico que impõe uma mudança estrutural,
muito importante, no regime de vínculos, carreiras e remunerações da
função pública com o seu desfecho a iniciar a um de Janeiro do próximo
ano, consagrando deste modo os princípios da celeridade, economia e
eficiência das decisões, não deixando de garantir o princípio da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos
cidadãos, Nomeio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos à
data da publicação do presente despacho no Diário da República, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, conjugado com o n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e nos termos do n.º 1 do aviso de abertura do
Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar de Técnico

Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar
de Auxiliar Administrativo
Para os devidos efeitos se torna público o meu Despacho, de 22 de
Dezembro de 2008:
“No uso das competências que me foram delegadas por despacho do
Ex.mo Senhor Presidente de Câmara de 04 de Novembro de 2005, no que
se refere às competências mencionadas na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.
º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de harmonia com o disposto no
n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Homologo
a acta de classificação final referente ao Concurso Externo de Ingresso
para o provimento de um lugar de Auxiliar Administrativo.
Considerando:
- O novo enquadramento jurídico que impõe uma mudança estrutural,
muito importante, no regime de vínculos, carreiras e remunerações da
função pública com o seu desfecho a iniciar a um de Janeiro do próximo
ano, consagrando deste modo os princípios da celeridade, economia e
eficiência das decisões, não deixando de garantir o princípio da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos
cidadãos, Nomeio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos à
data da publicação do presente despacho no Diário da República, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, conjugado com o n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e nos termos do n.º 1 do aviso de abertura
do Concurso Externo de Ingresso para o Provimento de um lugar de
Auxiliar Administrativo, publicado no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 205 do dia 22 de Outubro de 2008, Susana Cristina da Costa Ramos,
Maria Ivone Gonçalves Ferreira, Catarina Isabel da Silva Cruz Carvalho,

