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Tipo de concurso

Designação da empreitada

Limitado s/Pub.Anun. Execução de Sinalização Horizontal no Concelho
da Moita.
Público . . . . . . . . . . . . Redes de Drenagem de Águas Residuais do Penteado — Bairro da Liberdade e Quinta do Chora
Público . . . . . . . . . . . . Parque da Zona Ribeirinha — 5ª Fase — 1ª Fase da Obra
Limitado s/Pub.Anun. Estacionamento na Rua 5 de Outubro — Moita . . .

Forma
de
adjudicação

Data
de
adjudicação

Despacho . . . .

12-07-07

Despacho . . . .
Despacho . . . .
Despacho . . . .

Limitado s/Pub.Anun. Beneficiação do Ramo de Ligação da Passagem Su- Despacho . . . .
perior ao Caminho de Ferro em Alhos Vedros à
Antiga EN 11.1.
Limitado s/Pub.Anun. Beneficiação de Diversos Fogos do Parque Habita- Despacho . . . .
cional Municipal no Vale da Amoreira.
Ajuste directo . . . . . . . Reabilitação da Estrutura do Reservatório sito no Despacho . . . .
Vale da Amoreira.
Ajuste directo . . . . . . . Pavimentação da Rua 25 de Abril no Chão Duro Despacho . . . .
e Pavimentação Parcial da Avª da Liberdade na
Barra Cheia.
Público . . . . . . . . . . . . Nova Adutora Moita/Gaio-Rosário . . . . . . . . . . . . Despacho . . . .
Limitado s/Pub.Anun. Requalificação do Mercado Mensal da Moita . . . .

Despacho . . . .

Limitado s/Pub.Anun. Iluminação Pública do Mercado da Moita . . . . . . .

Despacho . . . .

Valor com IVA
(em euros)

Adjudicatário

SNSV-Sociedade Nacional
de Sinalização, L.da
05-12-07 238 297,36 FCJ-Obras Públicas, S.A.
33 870,95

14-12-07 373 992,13 Carlos Gil, L.da
08-10-07 21 019,01 Sociedade Industrial de
Empreitadas e Construções Valente, L.da
11-10-07 61 297,15 José Marques Gomes
Galo, L.da
13-11-07

37 757,53

Delgadinho
e
Delgadinho, L.da
02-01-07 332 021,19 Redecor-Revestimentos
de Protecção e Decoração, S.A.
da
Graça
03-01-07 21 306,55 Manuel
Peixito, L.da
12-01-07 196 611,49 MARPE-Construções e Instalações Técnicas, S.A.
17-01-07 129 025,20 Manuel
da
Graça
Peixito, L.da
16-01-07 38 815,57 MARPE-Construções e Instalações Técnicas, S.A.

17 de Agosto de 2009. — O Presidente da Câmara, João Manuel de Jesus Lobo.

202202943

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Declaração de rectificação n.º 2048/2009

Aviso n.º 14912/2009

Na sequência da publicação do Regulamento n.º 347/2009, referente
ao Regulamento para Cartão Social Municipal, aprovado em projecto,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de Agosto de 2009,
e por ter saído com inexactidão, faz-se público, que para efeitos de
rectificação, no título do respectivo Aviso, onde se lê «Regulamento
n.º 347/2009 — Projecto de Regulamento do Programa Sinergias Sociais», deve ler-se «Regulamento n.º 347/2009 — Regulamento para
Cartão Social Municipal».

Procedimento concursal comum para constituição da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupação
de sete postos de trabalho, da categoria de assistente operacional
(na área funcional de auxiliar de acção educativa).

11 de Agosto de 2009. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho.
202199875

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso n.º 14911/2009
Discussão Pública
O Município de Oliveira de Azeméis, torna público, nos termos e para
os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º, e do n.º 1 do artigo 22.º,
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 04 de Junho, e em conformidade com o despacho de 21.07.2009, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 1, referente ao loteamento
titulado pelo alvará n.º 122/89, para o prédio localizado na Rua de S.
Lázaro (Cruzeiro), freguesia do Pinheiro da Bemposta e concelho de
Oliveira de Azeméis, requerido em nome de Domingos Manuel de Almeida Santiago Marques, que decorrerá no prazo de 15 dias, contados
a partir da data da sua publicação.
Durante o período da discussão pública, o processo estará disponível
para consulta, na Secretaria Administrativa de Obras Particulares e Loteamentos, deste Município, nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas.
No decorrer do prazo acima referido, as reclamações, sugestões, observações ou qualquer pedido de esclarecimento, deverão ser dirigidos, por
escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.
4 de Agosto de 2009. — O Vereador, com competências subdelegadas,
Ricardo Tavares.
302150511

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
Presidente da Câmara de 10 de Agosto de 2009, se encontra aberto
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, nos termos previstos na Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e na Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, para ocupação de sete postos
de trabalho na categoria de assistente operacional, na área funcional de
auxiliar de acção educativa, da carreira de assistente operacional, com
escolaridade obrigatória, para exercício de funções nos estabelecimentos
de ensino do concelho, as quais são de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e
com graus de complexidade variáveis, para executar de tarefas de apoio
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços,
podendo comportar esforço físico, com responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, procedendo,
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.
2 — Requisitos de admissão:
2.1 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes requisitos, conforme artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito
para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
2.2 — Nível habilitacional: escolaridade obrigatória.
2.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontram integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previsto no
mapa de pessoal desta autarquia idênticos ao posto de trabalho para cuja
ocupação se publicita o presente procedimento.

