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CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
Aviso n.º 6104-DQ/2007
Em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se faz
público que foi contratada em regime de contrato administrativo de
provimento a estagiária na carreira técnica, Rute de Fátima Lopes
Ferreira Nunes, com funções equivalentes às de Engenheiro Técnico
Civil, índice 222, celebrado pelo período de um ano, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, cujo estágio teve início em 19 de Fevereiro de 2007, por urgente
conveniência de serviço.
22 de Fevereiro de 2007. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES
Aviso n.º 6104-DR/2007
Discussão pública da proposta de alteração à operação
de loteamento municipal da ZIL II, Sines
Marisa Rodrigues dos Santos, vereadora da Câmara Municipal de
Sines, faz público, nos termos do n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, e conforme deliberação da reunião da
Câmara Municipal de Sines, datada de 1 de Fevereiro de 2007, que se
encontra em discussão pública, por um período de 15 dias, contados a
partir do oitavo dia ao da publicação do presente aviso no Diário da
República, a proposta de alteração à Operação de Loteamento Municipal da ZIL II, em Sines.
Os interessados poderão, no prazo fixado, consultar a presente proposta de operação de loteamento todos os dias úteis, das 9 horas às
15 horas e 30 minutos, no Edifício Técnico da Câmara Municipal de
Sines — Secção Administrativa de Urbanismo, sito na Estrada Nossa
Senhora dos Remédios — São Marcos, em Sines, e se o entenderem, apresentar por escrito, exposições ou formular sugestões relativas à mesma.
16 de Fevereiro de 2007. — A Vereadora, com competência delegada,
Marisa Rodrigues dos Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Empreiteiros das Beiras, S. A., forma de atribuição: concurso limitado
sem publicação de anúncio.
Designação da empreitada: caminho rural que liga Vila Pouca a Eira
Queimada, Ponte, valor: 120 509,98 euros, adjudicatário: Pontave —
Construções, S. A., forma de atribuição: concurso público.
Designação da empreitada: recuperação e revalorização do espelho
de água do Rio Galhosa, Salzedas, valor: 196 719,32 euros, adjudicatário:
Haparalela — Construções, L.da, forma de atribuição: concurso público.
Designação da empreitada: Repavimentação e beneficiação do caminho rural que liga Dalvares a Valdevez pelo Touquinho, valor: 98 702,99
euros, adjudicatário: Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S. A., forma de
atribuição: concurso limitado sem publicação de anúncio.
Designação da empreitada: construção de um muro de suporte no
arruamento de acesso à Santa Casa da Misericórdia (Rua de São Miguel),
valor: 124 875 euros, adjudicatário: Carlos Lourenço, Filho & Genro, L.da,
forma de atribuição: concurso limitado.
Designação da empreitada: beneficiação e correcção do CM de Nossa
Senhora do Calvário em Vila Chã da Beira, valor: 23 495,37 euros,
adjudicatário: Carlos Lourenço, Filho & Genro, L.da, forma de atribuição: ajuste directo.
Designação da empreitada: requalificação do Largo de Nossa Senhora de Lurdes em Vila Chã da Beira, valor: 20 376,29 euros, adjudicatário: Carlos Lourenço, Filho & Genro, L.da, forma de atribuição:
ajuste directo.
Designação da empreitada: pavimentação para conclusão da rede de
abastecimento de água e esgotos de Vilarinho, valor: 94 943,20 euros,
adjudicatário: Embeiral — Empreiteiros das Beiras, S. A., forma de
atribuição: concurso limitado sem publicação de anúncio.
24 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano
Teixeira Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Aviso n.º 6104-DU/2007
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, se torna público que a lista de antiguidade
do pessoal do quadro desta Câmara Municipal reportada a 31 de Dezembro
de 2006, se encontra afixada nos vários locais de trabalho para consulta
dos respectivos funcionários.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do citado diploma, o prazo para
reclamação é de 30 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.
9 de Fevereiro de 2007. — O Vereador do Desporto e Economia,
Carlos Manuel Santos Baracho.

Aviso n.º 6104-DS/2007
Lista de antiguidade
Em cumprimento com o disposto no artigo 94.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, se faz público que a lista de antiguidade dos
funcionários do quadro desta Câmara Municipal, com referência a 31 de
Dezembro de 2006, se encontra afixada no edifício dos paços do município de Tábua, para efeitos de consulta.
26 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo
de Lima Portela.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA
Aviso n.º 6104-DT/2007
Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal
de Tarouca, faz público, nos termos e em cumprimento do disposto no
artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a lista de todas as
adjudicações de obras públicas efectuadas em 2006 por esta Câmara
Municipal:
Designação da empreitada: requalificação da zona envolvente à Casa do
Paço de Dalvares, valor: 117 805 euros, adjudicatário: Antero Santos &
Santos, L.da, forma de atribuição: concurso limitado sem publicação de
anúncio.
Designação da empreitada: beneficiação do CM dos Canais, no troço que
liga o cruzamento de Sanfins a Vila Chã do Monte, valor: 104 474,28 euros,
adjudicatário: Embeiral — Empreiteiros das Beiras, S. A., forma de atribuição: concurso limitado sem publicação de anúncio.
Designação da empreitada: selagem do pavimento da EM 520-1, no troço
que liga Vila Chã à EN 226, valor: 123 314,10 euros, adjudicatário: Embeiral —

Edital n.º 261-H/2007
Projecto de alteração ao Regulamento
do Mercado Municipal de Tavira
José Macário Correia, presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna
público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 19 de Dezembro de 2006 deliberou, sob proposta da Câmara Municipal aprovada
em reunião de 25 de Outubro do mesmo ano, aprovar uma alteração ao
n.º 3 e aditamento de um n.º 4, ambos do artigo 21.º do Regulamento do
Mercado Municipal de Tavira cuja redacção passa a ser a seguinte:
Artigo 21.º
3 — Às lojas do mercado municipal situadas na ala virada às docas do
projectado porto de pesca poderá ser atribuída utilização diferente da
actual, que as restringe apenas à actividade de restauração e bebidas —
estabelecimentos designados vulgarmente por bares — mediante procedimento próprio para o efeito, que se especifica:
1 — Sempre que as lojas se encontrem devolutas, será efectuado
procedimento de concessão.
2 — Caso os actuais titulares pretendam mudar de ramo de actividade,
poderão fazê-lo, mediante requerimento, fundamentado, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal, sendo a decisão tomada por deliberação
camarária, caso a caso.
4 — As novas utilizações a que se alude no número anterior não
poderão ser, em caso algum, coincidentes com aquelas que já se verificam
nos restantes espaços do mercado municipal, considerado no seu todo.
De acordo com o disposto no artigo 118.º do CPA, a referida alteração e
aditamento encontra-se em fase de apreciação pública, tendo já decorrido
consulta de interessados no âmbito do artigo 117.º do mesmo diploma legal.
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Para tanto, devem os interessados dirigir, por escrito, a esta Câmara
Municipal, as suas sugestões, dentro do prazo de 30 dias úteis, contados
da publicação do presente edital na 2.ª série do Diário da República.
A nova redacção do supra-referenciado artigo do Regulamento do Mercado Municipal de Tavira entrará em vigor no dia útil imediatamente a seguir
ao término do referido prazo de 30 dias, se nenhuma sugestão de alteração for apresentada e aprovada pelos órgãos municipais competentes.
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares do estilo.

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que está
aberto um período de discussão pública relativo à alteração de loteamento
urbano, promovido por esta Câmara Municipal, denominado Urbanização das Gordairas (encostas do cemitério), sito na Vila e Sede do Concelho de Terras de Bouro.
O período de discussão pública terá o seu início no oitavo dia a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, e a sua duração
será de 20 dias.
O citado processo, encontra-se disponível, para consulta, na secção
administrativa da Divisão de Obras Municipais, deste município, durante
as horas de expediente.
Para conhecimento geral se publicita o presente através de publicação
em jornal de âmbito nacional e no Diário da República.

22 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 6104-DV/2007

5 de Fevereiro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso.
Edital n.º 261-I/2007

Pedido de alteração de loteamento urbano
António José Ferreira Afonso, presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, faz saber, em cumprimento do disposto no n.º 3, do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
Obra

Reabilitação de pavimentos ........................................................................
Rede de drenagem de águas residuais domésticas no lugar de Rebordochão,
freguesia do Monte — Trincheira de infiltração —1.º termo adicional.
Caminho Rural Sá/Covide — Porta Santo/Carvalheira — 1.º termo adicional
Caminho Rural Sá/Covide — Porta Santo/Carvalheira — Construção de muros
Recuperação de moinhos no lugar de Rebordochão, freguesia do Monte,
concelho de Terras de Bouro.
Recuperação de moinhos nos lugares da Seara, Campos Abades, Alecrimes
e Ventuzelo na freguesia do Monte
Arranjos exteriores confinantes com a via pública (Av. Dr. Artur Arantes) —
1.º termo adicional.
Construção de 12 fogos para habitação social em carvalheira e respectivas
obras de urbanização/Carvalheira — 1.º termo adicional.
Recuperação, sinalização e criação de pontos de repouso — Trilho das Casarotas — Trabalhos a mais.
Sinalização horizontal e vertical em várias vias do concelho .....................
Loteamento de Lagoa/Chamoim — Obras de urbanização ..........................
Rede de drenagem de águas residuais domésticas no lugar de Rebordochão —
freguesia do Monte — Fossa séptica — 1.º termo adicional.
Pavimentação de arruamentos e caminhos .................................................
Caminho agrícola de Quintão, Carvalheira — Trabalhos complementares
A Geira II — Construção de passagem hidráulica junto à ponte de São Miguel
A Geira II — Arranjo paisagístico de Padrós, Chamoim .............................
A Geira II — Arranjo paisagístico de São Sebastião da Geira .......................
A Geira II — Arranjo paisagístico de Santa Cruz .........................................
Galeria dos Miliários na fronteira da Portela do Homem ............................
...................................................................................................................
Arranjos exteriores da porta do PNPG — 1.ª fase (estacionamento) .........
Fornecimento e colocação de guardas de protecção — Variante do Gerês ........
Construção de núcleo museológico em São João do Campo ........................
Caminho agrícola de Quintão, Carvalheira — Contrato adicional ..............
Rede de abast. água em Aldeia de São Sebastião (Chorense) — Terras de Bouro
Rede de abastec. de água em Assento e Casal (Chorense) — Terras de Bouro
Rede de abastec. de água em Moimenta-a-Nova e Andrias (Moimenta) —
Terras de Bouro.
Rede de águas residuais em Aldeia (Chorense) — Terras de Bouro ..............
Rede de águas residuais em Assento e Casal (Chorense) — Terras de Bouro
Rede de águas residuais em São Sebastião (Chorense) — Terras de Bouro ......
Rede de águas residuais em São Pantaleão (Balança) — Terras de Bouro ....
Rede de águas residuais em Pardieiro (Souto) — Terras de Bouro ...............
Paviment. do acesso de servidão às últimas habitações do lugar de Quintão —
Lado norte.
Beneficiação da envolvente urbana das pontes de Rio Caldo ......................
Requalificação e arrelvamento do campo de futebol da sede do concelho
(concepção/construção) — Trabalhos a mais.
Caminho rural Sá/Covide — Alteração do pavimento dos acesso à EN 307
Construção de 12 fogos de habitação social em Carvalheira e respectivas obras
de urbanização — Aplicação de guarda de escadas nas moradias T2 e T3.
Arranjo urban. das margens Albuf. da Caniçada — 1.ª fase — Trabalhos a mais

Dando cumprimento ao artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, publica-se a listagem de todas as adjudicações de obras
públicas realizadas pela Câmara Municipal de Terras de Bouro durante o
ano de 2006:
Valor da
adjudicação
(euros)

Forma de
atribuição

Entidade adjudicatária

81 631,20
1 073,52

(a)
(c)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

15 932,76
28 882,56
81 149,83

(b)
(a)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

79 755,35

(a)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

3 372,53

(c)

Clemente & Silva, L.da

5 960,06

(b)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

3 570,42

(c)

Aníbal Pereira da Rocha.

73 090,50
41 249,00
2 260,13

(a)
(a)
(e)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, Lda
Domingos Pedrosa Barreto, L.da

70 671,83
33 348,85
130 628,82
51 277,72
50 828,40
22 633,80
210 016,13

(a)
(c)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)

113 951,88
68 335,96
408 003,75
16 709,93
91 741,43
82 255,01
73 242,76

(b)
(d)
(c)
(b)
(a)
(a)
(a)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
CIR — Cândido José Rodrigues, S. A.
Arlindo Correia & F.os, S. A.
Reimonde, L.da
Reimonde, L.da
Reimonde, L.da
Isolfrei — Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, L.da
CIR — Cândido José Rodrigues, S. A.
O Feliz — Metalomecânica, L.da
Arlindo Correia & Filhos, S. A.
CIR — Cândido José Rodrigues, S. A.
Domingos Pedrosa Barreto, L.da
Tugeira — Soc. de Construções, L.da
Tugeira — Soc. de Construções, L.da

83 062,55
74 962,82
55 028,69
75 202,80
81 885,29
2 917,43

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(c)

Calanor — Soc. Pichel. e Aquec. Central, L.da
Tugeira — Soc. de Construções, L.da
RPS — Construções, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Calceteiros Adhimatisil, Unipessoal, L.da

130 914,00
41 080,67

(a)
(b)

Arlindo Correia & F.os, S. A.
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

14 005,43
4 200,00

(c)
(c)

Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da
Urbanop — Urban. e Obras Públicas, L.da

85 989,74

(b)

Arlindo Correia & F.os, S. A.

(a) Concurso limitado sem publicação de anúncio.
(b) Concurso público.
(c) Ajuste directo.
(d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas.
(e) Por negociação com publicação prévia de anúncio.

19 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José Ferreira Afonso.

