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2611014457

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.o 9195/2007

Torna-se público que, por despachos de 16 e de 26 de Abril, res-
pectivamente, foram renovadas, por igual período a partir do seu
termo, nos termos dos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, as comissões de serviço dos seguintes dirigentes do município:

Eduardo Machado Dias, técnico agrário especialista principal (enge-
nheiro), no cargo de chefe de divisão de Serviços Urbanos.

Otília de Jesus da Silva Ribeiro Vale, técnica superior de 1.a classe,
no cargo de chefe da Divisão Administrativa e Gestão de Pessoal.

8 de Maio de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel do Nas-
cimento Martins.

2611014556

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.o 9196/2007

Exoneração

Por não ter revelado aptidão para o desempenho de funções durante
o período probatório, conforme o n.o 10 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que por despacho
do presidente da Câmara Municipal emitido em 30 de Outubro de
2006 e confirmado por deliberação do respectivo órgão de 20 de
Dezembro de 2006 foi exonerado o funcionário José António Mendes
Raposo, com a categoria de operário qualificado, electricista, com
efeitos desde 2 de Novembro de 2006.

3 de Maio de 2007. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.

2611014454

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARGARIDA DA COUTADA

Edital n.o 420/2007

Maria Manuela de Oliveira Arsénio, presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Margarida da Coutada, do concelho de Constância,
torna público que a Assembleia de Freguesia, por deliberação de
16 de Dezembro de 2006, aprovou por unanimidade as alterações
ao Regulamento dos Cemitérios da Freguesia, propostas pela Junta
de Freguesia, na sequência da deliberação de 17 de Novembro de
2006.

4 de Abril de 2007. — A Presidente, Maria Manuela de Oliveira
Arsénio.

2611014237

Edital (extracto) n.o 421/2007

Maria Manuela de Oliveira Arsénio, presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Margarida da Coutada, do concelho de Constância,
torna público que a Assembleia de Freguesia, por deliberação de
16 de Dezembro de 2006, aprovou por unanimidade as alterações
à tabela de taxas e licenças, propostas pela Junta de Freguesia, na
sequência da deliberação de 17 de Novembro de 2006, e que abaixo
se publica:

«CAPÍTULO II

Tabela de taxas e licenças

Artigo 10.o

Prestação de serviços administrativos

1 — Confirmações diversas quando em impresso pró-
prio — isento.

2 — Atestados, declarações e certidões para fins diversos, quando
não isentos — E 1,50.

3 — Atestados apoio judicial — E 2.
4 — Fotocópias:
4.1 — A4, frente — E 0,10 por cada;
4.2 — A4, frente e verso — E 0,20 por cada;
4.3 — A3, frente — E 0,20 por cada;
4.4 — A3, frente e verso — E 0,30 por cada.
5 — Fax — envio — E 0,60 por folha por recepção — E 0,10 por

folha.
6 — Autenticação de documentos:
6.1 — Autenticação até quatro folhas (oito páginas) — E 7;
6.2 — A partir da 8.a página, por cada — E 1,5.

Artigo 11.o

Registo e licenciamento de canídeos

1 — Taxa de registo — E 1.
2 — Licenças:
2.1 — Categoria a) — animais de companhia — E 6,50;
2.2 — Categorias b) — animais com fins económicos — E 2,50;
2.3 — Categorias c), d) e f) — animais para fins militares, inves-

tigação científica e cão-guia isentos;
2.4 — Categoria e) — cão de caça — E 4,50;
2.5 — Categoria g) — animal potencialmente perigoso — E 10;
2.6 — Categoria h) — animal perigoso — E 10;
2.7 — Categoria i) — gato — E 2,50.
3 — Imposto do selo — 20 % sobre o valor da licença.

Artigo 12.o

Cemitérios

1 — Inumações — 15.
2 — Inumação com desmontagem de revestimentos — E 20.
3 — Exumações/transladações (por cada ossada, incluindo lim-

peza e transporte dentro do cemitério) — E 17.
4 — Concessão de terrenos:
3.1 — Sepulturas perpétuas — E 120;
3.2 — Jazigos (os primeiros 5 m2) — E 600;
3.3 — Jazigos (por cada metro quadrado ou fracção a

mais) — E 110.
4 — Ocupação de ossários:
4.1 — Período de um ano ou fracção — E 7.
4.2 — Perpétuas — E 60.
5 — Averbamentos em nome de novo proprietário:
5.1 — Sepulturas perpétuas [classes sucessivas — alíneas a) e e)

do artigo 2133.o do Código Civil] — E 12;
5.2 — Jazigos [classes sucessivas — alíneas a) e e) do

artigo 2133.o do Código Civil] — E 12;




