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Diário da República, 2.ª série — N.º 24 — 4 de Fevereiro de 2009
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Edital n.º 141/2009
Pedro Luís Filipe, Director Municipal de Administração Geral, no uso
dos poderes que me foram delegados pela Sra. Presidente da Câmara
Municipal de Almada, através do seu despacho n.º 85/05-09 de 2 de
Janeiro de 2006, torno público que:
A Câmara Municipal de Almada na sua reunião de 17 de Dezembro
de 2008, deliberou dar início ao processo de Revisão do Plano Director
Municipal de Almada, aprovado pela Assembleia Municipal de Almada em 18 de Julho de 1993 com publicação no Diário da República,
1.ª Série-B, em 14 de Janeiro de 1997, nos termos constantes no n.º 1 do
artigo 74.º, do n.º 3 do artigo 93.º, do n.º 7 do artigo 96.º e do n.º 3 do
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 16 de Novembro, tendo presente
o Relatório de Avaliação da Execução do Plano Director Municipal e
de Identificação dos Principais Factores de Evolução do Município e
estabelecer um período de 30 dias de discussão pública, para formulação
de sugestões e pedidos de informação.
Os documentos relativos a este processo e que informaram a tomada
de decisão desta Câmara Municipal nomeadamente o Relatório de Avaliação da Execução do Plano Director Municipal e de Identificação
dos Principais Factores de Evolução do Município serão submetidos
a apreciação pública, nos termos do n.º 1 do artigo 74.º e do n.º 2 do
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, pelo prazo
de 30 dias subsequentes à publicação deste Edital na 2.ª Série do Diário
da República e poderão ser consultados:
No edifício dos Serviços Municipais de Planeamento e Administração
do Território sito na Avenida Nuno Álvares Pereira 67, 2800-181 Almada,
entre as 9h00 e as 15h00;
No site da Câmara Municipal de Almada em http://www.m-almada.pt.
E para constar se passou o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares de estilo.
7 de Janeiro de 2009. — O Director Municipal, Pedro Filipe.

interno limitado de acesso, procedi à nomeação e com produção de
efeitos à mesma data, de:
Fernanda Maria Lopes Pereira da Costa, Assistente Administrativa
Especialista, índice 280, escalão 2, na categoria de Chefe de Secção,
ficando posicionada no índice 337, escalão 1.
A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do tribunal de Contas).
31 de Dezembro 2008. — O Presidente da Câmara, José Lopes Gonçalves Barbosa.
301281017
Declaração de rectificação n.º 351/2009
Para os devidos efeitos se rectifica o aviso (extracto) n.º 30767/2008,
publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 252 de 31 de Dezembro, assim:
Onde se lê “José Manuel da Silva Gomes — para a categoria de
Assistente Administrativo Principal, ficando posicionado no índice
222, escalão 1”, deverá ler-se “José Manuel da Silva Gomes — para a
categoria de Assistente Administrativo Principal, ficando posicionado
no índice 254, escalão 4”.
31 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, José Lopes
Gonçalves Barbosa.
301283172
Declaração de rectificação n.º 352/2009
Para os devidos efeitos se rectifica o aviso (extracto) n.º 30 904-H/2008,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 252, de 31 de Dezembro, assim:
Onde se lê «José Almeida Silva Afonso, no lugar de…» deverá ler-se
«Manuel José Almeida Silva Afonso, no lugar de…».
31 de Dezembro 2008. — O Presidente da Câmara, José Lopes Gonçalves Barbosa.
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CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

Aviso (extracto) n.º 3039/2009
Para os devidos efeitos, nos termos do prescrito no artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torno Público que, por meu
despacho de 31 de Dezembro de 2008, precedido que foi de concurso
Entidade adjudicante

Forma de adjudicação

Listagem n.º 38/2009
Lista de publicação de obras públicas-2008: O quadro que se publica
diz respeito às adjudicações efectuadas por esta Câmara Municipal
durante o ano de 2008, cumpre-se assim, o disposto no artigo 275.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Valor
(euros)

Ramos Catarino, S. A. . . . . . . . . . Concurso Limitado sem publicação de 123.974,12
anúncio.
José de Jesus dos Santos . . . . . . . Concurso limitado sem publicação de 44.400,00
anuncio.
José de Jesus dos Santos . . . . . . . Concurso Limitado sem Publicação de 40.000,00
Anúncio.

Adjudicação

Objecto de adjudicação

27-05-2008 Área de Apoio ao Associativismo.
27-05-2008 Calcetamento de diversos arruamentos no
concelho.
11-08-2008 Calcetamento de diversos arruamentos no
concelho.

28 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto da Fonseca e Almeida.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso n.º 3041/2009

Aviso n.º 3040/2009

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º,
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que por
meu despacho de 10 de Dezembro de 2008, determinei a celebração do
Contrato Individual por Tempo Indeterminado, com a candidata Eulália
Patrícia de Sousa Gomes, aprovada no concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de Técnico Superior de 2.ª Classe/Área
de Educação Social, a vencer pelo escalão 1, índice 400, da tabela
remuneratória da função pública, com início a 22 de Dezembro de 2008.

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º,
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que por
meu despacho de 10 de Dezembro de 2008, determinei a celebração do
Contrato Individual por Tempo Indeterminado, com a candidata Liliana
Alexandra da Silva Oliveira, aprovada no concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de Técnico Profissional de 2.ª Classe/Desenhador, a vencer pelo escalão 1, índice 199, da tabela remuneratória
da função pública, com início a 22 de Dezembro de 2008.
11 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
P. Pereira da Costa.
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11 de Dezembro de 2008. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
P. Pereira da Costa.
301251225

