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Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — 15 de Março de 2010
Aviso (extracto) n.º 5363/2010
Maria de Lurdes Oliveira Castanheira, Presidente da Câmara Municipal de Góis, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 36.º, da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, para os efeitos previstos na alínea b) do
n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, avisa que
determinou a contratação para o exercício de funções de técnico superior
(Engenheiro Mecânico), na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado e na sequência do concurso externo de
ingresso aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80,
de 24 de Abril de 2009, o candidato posicionado em primeiro lugar: Bruno
Filipe Santos Vitorino, Eng., a partir de 01 de Fevereiro de 2010, por urgente
conveniência de serviço, com a remuneração mensal de 1.201, 48 Euros,
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 15, da
Tabela Única de Remunerações referentes à carreira de Técnico Superior.
Paços do Município de Góis, 29 de Janeiro de 2010. — A Presidente
da Câmara, Maria de Lurdes Oliveira Castanheira, Dr.ª
302963948

MUNICÍPIO DE LAMEGO
Aviso n.º 5364/2010
Discussão pública
Alteração da licença de operação de loteamento n.º 2/08 de Manuel
Pereira da Cruz & Filhos, L.da, sito no lugar da Franzia, freguesia de
Almacave.
Francisco Manuel Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego,
torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, na sua redacção actual, se irá proceder de acordo com o
disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de
Setembro, ao período de discussão pública do pedido de alteração ao alvará
de loteamento n.º 2/08, requerida por Manuel Pereira da Cruz & Filhos, L.da
A alteração ao loteamento consiste:
São suprimidos 15 lotes, sendo que dos 47 lotes iniciais passam a existir
32, dos quais 20 lotes são destinados a habitação unifamiliar (n.º 1 a n.º 19
e n.º 31), 11 lotes destinados a habitação colectiva (lotes n.os 20 a 30), dos
quais 4 incorporam espaços para comércio/serviços (lotes n.os 23, 24, 27
e 28), e ainda um lote destinado a estabelecimento hoteleiro (lote n.º 32);
No anterior lote n.º 25, agora integrado no lote n.º 22, foi introduzido
mais um piso e redefinido o polígono de implantação;
A área dos comércios foi reduzida, alterando-se o uso dos mesmos
para comércio/serviços;
Foram suprimidas as subcaves previstas nos lotes iniciais com os
n.os 31 a 38 e 42 a 45.
O período de discussão pública terá início no oitavo dia a contar da
publicação do presente aviso e a duração de 15 dias.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 8 horas e 30
minutos às 17 horas, no Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal
de Lamego e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser
apresentadas, por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da
Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscrito e entregue
pessoalmente ou remetido através de correio ao serviço acima mencionado.
2 de Março de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng.º Francisco Lopes.
302976413

Número do Processo: T — 155/2002
Designação: Execução de infra-estruturas adjacentes à Rua das Olhalvas
Valor: €19.530,00
Despacho: 22-07-2009
Consignação: 24-08-2009
Tipo de Empreitada: Série de Preços
Tipo de Procedimento: Ajuste Directo
Nome: António Emílio Gomes & Filhos, L.da
Número do Processo: T — 114/2008
Designação: Execução de duas gares para autocarros e de uma passadeira elevada em frente ao Centro de Saúde de Marrazes
Valor: €25.452,00
Despacho: 31-03-2009
Consignação: 13-07-2009
Tipo de Empreitada: Série de Preços
Tipo de Procedimento: Ajuste Directo
Nome: Construções António Leal, SA
Número do Processo: T — 94/2008
Designação: Beneficiação da C. M. 1251 entre Carvalhinha e Andreus — Barreira
Valor: €35.6370,00
Deliberação: 20-01-2009
Consignação: 22-12-2009
Tipo de Empreitada: Série de Preços
Tipo de Procedimento: Público
Nome: Cimalha — Construções da Batalha, L.da
Número do Processo: T — 112/2007
Designação: Beneficiação de, E. M.543 — Barreira
Valor: €947.692,00
Deliberação: 20-01-2009
Consignação: 17-08-2009
Tipo de Empreitada: Série de Preços
Tipo de Procedimento: Público
Leiria, 26 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal
de Leiria, Raul Casto.
203007881
Declaração de rectificação n.º 513/2010
Para os devidos efeitos se informa que o Regulamento de Operações
Urbanísticas do Município de Leiria, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 173, de 7 de Setembro de 2009, contém uma incorrecção
no texto relativo à alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º
Assim, onde se lê:
«d) Área de intervenção da operação urbanística, para efeitos de
aplicação das taxas previstas no Regulamento para a Cobrança de
Taxas em vigor no Concelho de Leiria — área total do terreno onde
se desenvolve a operação urbanística;»
deve ler-se:
«d) Área predominante da parcela a destacar, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 20.º do presente regulamento — área da
parcela a destacar que tenha mais de 50 % da área total da parcela;»
3 de Março de 2010. — O Presidente da Câmara, Raul Miguel de
Castro.
203006706

MUNICÍPIO DE LOULÉ
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 5366/2010

Aviso n.º 5365/2010
Nos termos do artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março,
torna-se público que a Câmara Municipal de Leiria no ano de 2009
adjudicou as seguintes obras:
Nome: Lena Engenharia e Construções, SA
Nome

José Manuel Santos Gomes . . . . . . . . . . . .

Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º
de Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sequência do Procedimento
Concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de Julho de
2009, se torna público que foi celebrado, contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com o seguinte trabalhador:

Categoria/carreira

Encarregado operacional/assistente operacional . . . . . . . . .

Posição/nível

Posição 1.ª/nível 8

Data início

01/03/2010

Paços do Município de Loulé, 02 de Março de 2010. — Por Delegação do Presidente da Câmara, a Vereadora, (Maria Teresa Francisco Menalha).
302995035

