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PARTE H

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Aviso n.º 687/2010

Aposentação de trabalhadores
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que os trabalha-
dores abaixo mencionados cessaram funções por motivos de aposentação 
nas datas indicadas:

José Coelho Agudo — Assistente operacional, em 25 de Outubro de 
2009 e Manuel Torrado Ramos — Encarregado do Parque de Maquinas, 
16 de Novembro de 2009.

Paços do Município de Barrancos, 16 de Dezembro de 2009. — O 
Presidente, Dr. António Pica Tereno.

302732505 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Edital n.º 17/2010

Alteração por adaptação do Plano Director Municipal
de Cascais — Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação 

Urbanística da Quinta do Barão, em Carcavelos

António d’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cas-
cais, torna público, para os efeitos previsto no n.º 4 do artigo 148.º 

do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que a Assembleia Mu-
nicipal de Cascais, na sua reunião plenária do dia 27 de Novembro de 
2009, aprovou por maioria a alteração por adaptação do Plano Director 
Municipal de Cascais, na sequência da entrada em vigor do Plano 
de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística da Quinta do 
Barão, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 86, de 5 de 
Maio de 2009.

As alterações foram reproduzidas na carta de ordenamento, carta 
de condicionantes anexas ao presente Edital e n.º 2 do artigo 44.º do 
seu regulamento, através da inclusão do ponto n.º 2.20 com a seguinte 
redacção:

“Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística 
da Quinta do Barão integra uma área territorial, situada a Nordeste 
do centro histórico de Carcavelos, delimitada nas cartas de ordena-
mento e de condicionantes. Contempla a recuperação do edificado 
histórico, a implementação de um parque urbano com replantio de 
vinha, obra hidráulica na Ribeira de Sassoeiros, o reperfilamento 
de vias municipais, a implementação de troços de via ciclável, a 
regularização administrativa dos solos do troço da Via variante à 
EN 6 -7, bem como a constituição de um complexo multifuncional 
com uso hoteleiro e serviços associados, equipamentos, comércio 
e habitação”.

Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares públicos do estilo.

Cascais, 23 de Dezembro 2009. — António d’Orey Capucho (Presi-
dente da Câmara Municipal de Cascais). 
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 202757576 

 MUNICÍPIO DE CINFÃES

Aviso (extracto) n.º 688/2010

Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

José Manuel Pereira Pinto, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Cinfães, torna público que, por seu Despacho de 09 de Ou-
tubro de 2009, autorizou a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores(as), 
na sequência de procedimento concursal comum para contratação por 
tempo indeterminado de dois Técnicos Superiores, aberto na 2.ª série 
do Diário da República n.º 130, de 08/07/2009:

António Manuel Vieira Bernardino, para a categoria de Técnico Su-
perior, da carreira de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Cinfães (2.ª posição remuneratória, nível 15 — 1201,48€);

Marta Alexandra da Rocha Vinagre, para a categoria de Técnico Su-
perior, da carreira de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Cinfães (2.ª posição remuneratória, nível 15 — 1201,48€);

Data da celebração do contrato: 09 de Outubro de 2009
Início de produção de efeitos: 09 de Outubro de 2009
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas
9 de Dezembro de 2009. — O Presidente da Câmara, Prof. José 

Manuel Pereira Pinto.
302748941 

 Deliberação (extracto) n.º 65/2010
José Manuel Pereira Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Cin-

fães, torna público, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 34/2009 de 06 de Fevereiro, que por deli-
beração do Executivo Municipal, na sua reunião de 28 de Dezembro de 
2009, se proceda à abertura de procedimento por Ajuste Directo para a 
construção “Centro Escolar de Nespereira”, nos termos dos números 2 e 
3 do artigo 1.º e do n.º 1 do artigo 5.º, ambos do Decreto -Lei n.º 34/2009, 

de 06 de Fevereiro, cujo preço Base é de 2.051.181,87€, a que acresce 
a taxa de I.V.A. legalmente em vigor, aprovando o projecto, o caderno 
de encargos e o convite.

As Empresas a convidar são as seguintes:
Inmetro — Construções, L.da;
Santana & Companhia, S. A.;
Ladário — Sociedade de Construções, L.da;
Manuel Rodrigues Gouveia, S. A.;
Francisco Pereira Marinho & Irmão, L.da

04 de Janeiro de 2010. — O Presidente, Prof. José Manuel Pereira 
Pinto.

302751419 

 Deliberação (extracto) n.º 66/2010
José Manuel Pereira Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Cin-

fães, torna público, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 34/2009 de 06 de Fevereiro, que por deli-
beração do Executivo Municipal, na sua reunião de 28 de Dezembro de 
2009, se proceda à abertura de procedimento por Ajuste Directo para a 
“Aquisição de Mobiliário Escolar para o Centro Escolar de Tarouquela”, 
nos termos dos números 2 e 3 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 5.º, ambos 
do Decreto -Lei n.º 34/2009, de 06 de Fevereiro, cujo preço Base é de 
39.804,46€, a que acresce a taxa de I.V.A. legalmente em vigor, apro-
vando o caderno de encargos e o convite.

As Empresas a convidar são as seguintes:
JULCAR — Mobiliário Integrado, S. A.;
Garnel Pinho — Rep. Mobiliário de Escritório, L.da;
SOTUBO — Móveis Metálicos, S. A.
04 de Janeiro de 2010. — O Presidente, Prof. José Manuel Pereira 

Pinto.
302751492 

 Deliberação (extracto) n.º 67/2010
José Manuel Pereira Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Cin-

fães, torna público, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do 




