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Entidade

Valor
(em euros)

Objecto

Nativa, L.da/Lusifor .........
Somague/Ediçor ...............
Albano Vieira, S. A. ........
Tachinha & Filhos, L. da

Pavimentação com relva sintética e construção dos bal541 739,33
neários do campo de futebol da Maia.
Valorização das piscinas das Poças ...................................... 1 139 937,11
Infra-estruturas urbanas das Ruas da Eira, do Meio, do
198 498,60
Outeiro e Travessa do Meio — Lomba de São Pedro.
Ajardinamento do Largo do Rosário ...................................
66 656,51

Data

Modalidade
de adjudicação

14-1-2004

Concurso público.

20-7-2004
8-1-2004

Concurso público.
Concurso público.

23-1-2004

1 400,00

13-2-2004

Concurso limitado
sem publicação
de anúncio.
Ajuste directo.

4 950,00
4 950,00

18-2-2004
18-2-2004

Ajuste directo.
Ajuste directo.

62 142,32

25-8-2004

Concurso limitado
sem publicação
de anúncio.
Ajuste directo por
urgência imperiosa.

João Vieira & Filhos, L.da Fornecimento de diverso material para a execução de pequenas reparações em edifícios escolares.
Costa Empreiteiros, L.da Fornecimento de material ....................................................
João Vieira & Filhos, L.da Fornecimento de diverso material para a execução de pequenas reparações em edifícios escolares.
José do Couto, L.da ......... Beneficiação do Largo de São Pedro, Ribeira Seca ............
Técnovia Açores .............

49 775,01 28-10-2004

Execução do saneamento da Mediana .................................

13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro Rebelo Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES
Regulamento n.º 9/2005 — AP. — Registo Municipal de Associações. — Considerando que o município tem interesse na indexação das associações do concelho.
Considerando que a definição da política municipal para o apoio
às associações beneficia do conhecimento do seu número e forma
de organização.
A Câmara Municipal elaborou o seguinte Registo Municipal de
Associações que foi aprovado segundo o Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Registo Municipal de Associações
Artigo 1.º

Artigo 5.º
Actos sujeitos a registo
São sujeitos a registo:
a) Os actos jurídicos de constituição, os estatutos e as suas
alterações;
b) A extinção;
c) A integração, fusão ou cisão;
d) A eleição dos corpos gerentes;
e) Os regulamentos internos;
f) O relatório e contas anuais.
Artigo 6.º
Inscrições e averbamentos

Objecto

1 — O registo dos actos de constituição é lavrado por inscrição.
2 — O registo de todos os restantes actos é lavrado por averbamentos à correspondente inscrição.

O Registo Municipal de Associações, adiante designado por RMA,
visa organizar e manter actualizada a informação sobre as associações sediadas no concelho de Santa Cruz das Flores.

Artigo 7.º

Artigo 2.º
Serviço responsável
O RMA funciona na Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.

Efeitos do registo
As entidades que mantenham inscrição actualizada no RMA têm
prioridade na concessão dos apoios previstos no Regulamento
Municipal.
12 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Alberto da Silva Pereira.

Artigo 3.º
Conteúdo do registo
O RMA compreende as inscrições e averbamentos dos actos
referidos no artigo 5.º respeitantes a associações.
Artigo 4.º
Condições de registo
1 — São condições das associações:
a) Encontrarem-se regularmente constituídas;
b) Os estatutos respectivos conterem referência expressa à
sua natureza de associação sem fins lucrativos e aos fins
de desenvolvimento de actividades nas áreas culturais,
desporto não profissional, entretenimento e de outras com
relevância social.
2 — É vedado o registo às associações de estudantes, e às que
prossigam objectivos político-partidários.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
Edital n.º 330/2005 (2.ª série) — AP. — Vítor Manuel Chaves de Caro Proença, presidente da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém:
Faz público, nos termos do disposto no artigo 74.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, que a Câmara
Municipal, reunida em 30 de Março de 2005, deliberou aprovar,
por unanimidade, a elaboração do Plano de Pormenor do Centro
Histórico de Santiago do Cacém.
19 de Abril de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA
Aviso n.º 3691/2005 (2.ª série) — AP. — Eduardo Mendes
de Brito, presidente da Câmara Municipal de Seia:
Torno público que, por meu despacho de 1 de Abril de 2005,
foram prorrogados, por mais seis meses, os contratos de trabalho
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a termo resolutivo certo, nos termos do n.º 1 do artigo 139.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, dos seguintes trabalhadores:

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

José Manuel Alves Fernandes, com início em 25 de Abril de 2005 —
limpa-colectores.
António Marques Lopes, com início em 25 de Abril de 2005 —
limpa-colectores.

Aviso n.º 3694/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presidente
da Câmara de 4 de Abril de 2005, foi autorizada a renovação dos
contratos de trabalho a termo certo outorgados com:

1 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Eduardo Mendes de Brito.
Rectificação n.º 254/2005 — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por ter sido publicado com inexactidão no
apêndice n.º 9 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 24 de
Janeiro de 2005, a pp. 85 e 86, rectifica-se:
Anexo I:
No Departamento de Administração e Finanças e na Divisão
de Cultura Educação e Desporto, por não ter sido incluído o apêndice com o serviço «Espaço Internete»
deve incluir-se o apêndice «Espaço Internete»;
No Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente
e na Divisão de Estudos, Projectos e Planeamento, deve
retirar-se o apêndice onde se lê «Sector de Electricidade»;
No Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente
e na Divisão de Estudos, Projectos e Planeamento, por
não ter sido incluído o apêndice com o serviço «Centro de Interpretação Serra da Estrela», deve incluir-se
o apêndice «Centro de Interpretação Serra da Estrela».
Anexo II:
Na carreira de especialista de informática, por não ter
sido incluída a designação da carreira, onde se lê «—»
deve ler-se «Especialista de informática»;
Na carreira de especialista de informática, onde se lê
«Vagos 1, Total do novo quadro 1» deve ler-se «Vagos 1, A criar 1, Total do novo quadro 2».
13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Eduardo Mendes
de Brito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE
Aviso n.º 3692/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na 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 n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torno público que esta Câmara Municipal contratou a termo
certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, aplicável à administração local
por força do n.º 5 do artigo 1.º do citado diploma legal, para a
categoria de serralheiro civil, com vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 142, actualmente na importância de 450,36 euros, com início em 21 de Março de 2005, Nuno Miguel Morais
Pereira.
22 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Mário de
Almeida Cardoso.

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
Aviso n.º 3693/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 14
de Abril de 2005, vai ser renovado por 12 meses o contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, celebrado em 31 de Maio de
2005, com os indivíduos abaixo indicados, ao abrigo do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Cândido Manuel Marcos Guerra.
Luís Alberto Vieira Pinto.
19 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

José Pedro Freitas Fernandes, com a categoria de coveiro, a partir
de 5 de Abril de 2005, pelo período de um ano.
Ana Maria Sousa Neves e Sérgio Ricardo Tavares Sousa, com a
categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de contabilidade e administração, a partir de 15 e 21 de Abril de 2005,
respectivamente, pelo período de um ano.
6 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3695/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho de 4 de Abril de 2005,
foi concedida a rescisão do contrato a termo certo a Teresa Carla
Monteiro Cunha, como assistente administrativo, com efeitos a
partir de 17 de Abril de 2005.
7 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3696/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presidente
da Câmara de 15 de Abril de 2005, foi autorizada a renovação,
por novo período de um ano, do contrato de trabalho a termo
certo outorgado com Paula Cristina Oliveira Santos, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de contabilidade e
administração, a partir de 19 de Abril de 2005.
18 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3697/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 8 de Abril de 2005, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo incerto com Rui Miguel Geraldes Santos Gomes, como
engenheiro técnico civil de 2.ª classe, com início em 18 de Abril
de 2005, para satisfazer necessidades decorrentes da substituição
de funcionária em situação de gozo de licença por maternidade.
19 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3698/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 12 de Abril de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo incerto com Cristina Maria Cayolla Guerra como
arquitecto de 2.ª classe, com início em 26 de Abril de 2005, escalão 1, índice 400.
21 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 3699/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, e em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que as listas
de antiguidade do pessoal do quadro desta autarquia, referente ao

