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Artigo 63.º
Revogação
É revogado o artigo 64.º da secção XII do capítulo II do Regulamento de Taxas e Licenças do Município de Mafra, aprovado em
sessão da Assembleia Municipal de 28 de Setembro de 1999.
Artigo 64.º
Alteração da secção II do capítulo X da tabela de taxas e
licenças anexa ao Regulamento de Taxas e Licenças do
Município de Mafra.
Os artigos 54.º a 58.º da secção II do capítulo X da tabela de
taxas e licenças anexa ao Regulamento de Taxas e Licenças do
Município de Mafra, aprovado em sessão da Assembleia Municipal
de 28 de Setembro de 1999, passam a ter a seguinte redacção:
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datado de 16 de Fevereiro de 2005, no Diário da República, 3.ª série,
n.º 43, de 2 de Março de 2005, foram celebrados contratos administrativos de provimento, pelo período de 12 meses, com as seguintes candidatas admitidas ao estágio no âmbito do competente
processo de concurso externo de ingresso para dois lugares de técnico superior estagiário (área de gestão de empresas, economia,
contabilidade e gestão financeira e auditoria ou contabilidade pública), aberto por aviso SRH n.º 19/2004, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 117, de 19 de Maio de 2004.
Carina Vieira Pedro — com início em 3 de Março de 2005.
Sandra Cristina Gomes Brites — com início em 16 de Março de
2005.
17 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO
«Artigo 54.º
Inumação
1 — Em sepulturas:
a) Temporárias — 30 euros;
b) Perpétuas — 40 euros.
2 — Em jazigos:
a) Municipais (vulgo gavetão) — 750 euros;
b) Particulares — 40 euros.
Artigo 55.º

Aviso n.º 2995/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada nos locais do costume a lista de antiguidade do ano
de 2004 dos funcionários do quadro privativo desta Câmara Municipal.
Nos termos do artigo 96.º do citado diploma, cabe reclamação
da referida lista, a interpor no prazo de 30 dias, contados a partir
do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.
14 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal.

Exumação
Por cada ossada, incluindo limpeza e trasladação, dentro ou fora
do cemitério — 50 euros.
Artigo 56.º
Ossários municipais
Ocupação — por ano/renovável — 15 euros.
Artigo 57.º
Trasladação
Trasladação, por cada — 75 euros.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO
Aviso n.º 2996/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Nos termos e para efeitos 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 foi afixada, para consulta, no edifício dos Paços do Concelho
e demais locais de trabalho, a lista de antiguidade dos funcionários
e agentes desta Câmara Municipal.
De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 96.º do citado
diploma legal, as reclamações à referida lista deverão ser apresentadas no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
29 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes.

Artigo 58.º

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Diversos

Aviso n.º 2997/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — António Maria dos
Santos Sousa, presidente da Câmara Municipal da Murtosa:
Torna público que, por despacho de 21 de Março de 2005, em
cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi celebrado,
por um ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
celebrado com Eliana Isabel da Silva Barraqueiro, na categoria de
técnico superior — educador sócio-profissional, com efeitos a 22
de Março de 2005.

Utilização da casa mortuária, por dia —10 euros.»
Artigo 65.º
Omissões
As situações não contempladas no presente Regulamento serão
resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal.
Artigo 66.º
Entrada em vigor
Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação
no Diário da República.

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
Aviso n.º 2994/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato administrativo de provimento. — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força e com as adaptações
constantes do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se
público que, na sequência da publicação do despacho de nomeação,

22 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Santos Sousa.

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
Aviso n.º 2998/2005 (2.ª série) — AP. — Engenheiro Jorge
Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara Municipal da Nazaré:
Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 91.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que foi deliberado, em reunião
ordinária de Câmara Municipal realizada no dia 31 de Janeiro de
2005, iniciar o processo de elaboração do Plano de Urbanização
de Famalicão, por forma a definir critérios urbanísticos mais precisos para o desenvolvimento urbano sustentável desta localidade.
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15-3-200
Deliberação camarária

2-2-2004
Deliberação camarária
5 700,00

Deliberação camarária
Deliberação camarária
7 917,60
30 250,00

133 887,47
1 596,21
Mateus & Irmãos, L.da ..................................
António Mendes Henriques, L.da ..................

Deliberação camarária
Deliberação camarária

5-12-2003
5-1-2004
5-1-2004
20-10-2003
5-1-2004
19-1-2004
19-1-2004
Deliberação camarária
30 676,50
Quinagre — Construções, S. A. ....................

Data
de
adjudicação
Forma de adjudicação
Valor (sem IVA)
(em euros)

149 265,70
Público .....................

28 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia.

Trabalhos a mais ....

Aviso n.º 3001/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato de trabalho a prazo. — Torna-se público que, de acordo com
o despacho do presidente da Câmara datado de 26 de Maio de 2004
e 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, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 401/91, de 17 de Outubro, foi
renovado, por mais 12 meses, o contrato de trabalho a termo certo,
nos termos do artigo 20.º do citado diploma, com Maria do Rosário e Silva David (auxiliar de serviços gerais).

Recuperação da capela de Nossa Senhora do Carmo ............................ Quinagre — Construções, S. A. ....................
Concepção/construção da cobertura de parte da bancada do estádio Intertelha — Indústria de Coberturas Automunicipal de Óbidos.
portantes, L. da
Reforço de abastecimento água ao concelho Óbidos, equipamentos, Consórcio O. D. S. — Sociedade de Consfuros RA2, RA3 e RA4, conduta elevatória ao depósito Bairro da
truções, S. A./Ecotécnica, Elevação e TraSenhora da Luz.
tamento de Águas e Esgotos, L.da
Abastecimento de água ao concelho — depósito de Santo Antão, con- Francisco C. José, L.da ..................................
duta distribuidora a Trás do Outeiro, Bairro da Senhora da Luz,
Carregal e Arelho

23 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia.

Trabalhos a mais ....
Público .....................

Aviso n.º 3000/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea b) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável às autarquias
locais por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou com
José Carlos Marques Borges, um contrato de trabalho a termo certo,
para o exercício de funções correspondentes à categoria de cantoneiro, do grupo de pessoal operário semiqualificado, válido pelo
prazo de seis meses, com início a 22 de Março de 2005, a remunerar pelo escalão 1, índice 137, do Estatuto Remuneratório dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública. (Isento de fiscalização prévia.)

Recuperação da Galeria Ogiva .................................................................
Extensão de saúde de Olho Marinho ......................................................

23 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia.

Limitado ..................
Trabalhos a mais ....

(Isento de fiscalização prévia.)

Valorização da cerca do Castelo — 2.ª fase ..........................................

Aviso n.º 2999/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea b) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável às autarquias
locais por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se torna público que esta Câmara Municipal celebrou com
Joaquim Tavares Loureiro, José Manuel de Almeida Lopes e Pedro
Miguel da Silva contratos de trabalho a termo certo, para o exercício de funções correspondentes à categoria de cabouqueiro, do
grupo de pessoal operário semiqualifcado, válidos pelo prazo de
seis meses, com início a 22 de Março de 2005, a remunerar pelo
escalão 1, índice 137 do Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Administração Pública.

Trabalhos a mais ....

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

4 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso.

Adjudicatário

E eu, (Assinatura ilegível), chefe da Divisão de Planeamento e
Urbanismo, o subscrevi.

Designação da empreitada

Participação
Nos termos do artigo 74.º e n.º 2 do artigo 77.º, ambos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 310/2003,
de 10 de Dezembro, decorrerá por um período de 30 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
um processo de audição do público, durante o qual os interessados
poderão formular sugestões e pedidos de esclarecimentos, bem como
apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do procedimento de elaboração deste Plano.
Para o efeito, os interessados deverão apresentar as suas observações ou sugestões em ofício devidamente identificado, dirigido
ao presidente da Câmara Municipal da Nazaré, podendo também
utilizar, para o efeito, impresso próprio que pode ser obtido na
Divisão de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal e nas
juntas de freguesia do concelho.
Para constar, lavrou-se este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares púbicos do estilo deste concelho.

Tipo de concurso

A área de intervenção, com cerca de 84 ha, corresponde ao
perímetro urbano de Famalicão.
O prazo de elaboração previsto é de 12 meses.
Os termos de referência do Plano estão disponíveis para consulta na Divisão de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal.

Edital n.º 292/2005 (2.ª série) — AP. — Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria, presidente da Câmara Municipal de Óbidos:
Torna público, para os devidos efeitos, e para dar cumprimento ao artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, todas as adjudicações de empreitadas de obras públicas realizadas por esta
entidade no ano de 2004:
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