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CAPÍTULO XXX
Licenciamento de actividades variadas
Taxa proposta
(em euros)

Artigo

Designação

50.º

1 — Licenciamento do exercício da actividade de guarda-nocturno ................................................................

20,40

a) Emissão de cartão ....................................................................................................................................
b) Renovação de licença ..............................................................................................................................

2,04
15,30

2 — Licenciamento do exercício da actividade de vendedor ambulante de lotarias .......................................

4,08

a) Emissão de cartão ....................................................................................................................................
b) Renovação de licença ..............................................................................................................................

2,04
2,55

3 — Licenciamento do exercício da actividade de arrumador de automóveis .................................................

20,40

a) Emissão de cartão ....................................................................................................................................
b) Renovação de licença ..............................................................................................................................

2,04
15,30

4 — Licenciamento de acampamentos ocasionais .............................................................................................
5 — Licenciamento do exercício da actividade de exploração de máquinas de diversão:

51,00

a) Licença de exploração — por cada máquina:
i) Anual ..............................................................................................................................................
ii) Semestral ........................................................................................................................................

91,80
51,00

b) Registo de máquinas — por cada uma ....................................................................................................
c) Averbamento de transferência de propriedade — por cada máquina ...................................................
d) Segunda via do título de registo ..............................................................................................................

91,80
51,00
35,70

6 — Licenciamento de espectáculos desportivos e divertimentos públicos na via pública:
a) Provas desportivas — por cada uma ......................................................................................................
b) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos — por cada dia ........................................
c) Festas tradicionais ....................................................................................................................................

25,50
15,30
10,20

7 — Licenciamento do exercício da actividade de agências ou postos de venda de bilhetes para espectáculos públicos ....................................................................................................................................................
8 — Licenciamento do exercício da actividade de fogueiras e queimadas .......................................................
9 — Licenciamento do exercício da actividade de realização de leilões:

5,10
5,10

a) Leilões sem fins lucrativos .....................................................................................................................
b) Leilões com fins lucrativos .....................................................................................................................

10,20
30,60

Nota geral. — Estas taxas estão em vigor desde Junho de 2003.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Aviso n.º 251/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, faz-se público que esta Câmara
Municipal celebrou, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, contrato a termo resolutivo
certo com:
Susana Maria Correia da Silva Lopes, para exercer funções de técnico superior de contabilidade e administração, escalão 1, índice 400, no Departamento de Gestão de Recursos, pelo período
de um ano, com início a 4 de Novembro de 2004.
Maria Pedro da Fonseca Fael, para exercer funções de técnico superior
de higiene e segurança no trabalho, escalão 1, índice 400, no
Departamento de Gestão de Recursos, pelo período de um ano,
com início a 2 de Dezembro de 2004.
Carolina Alexandra Gama dos Santos, para exercer funções de técnico superior de engenharia civil, escalão 1, índice 400, no
Departamento de Serviços Básicos, pelo período de um ano, com
início a 2 de Dezembro de 2004.
Joaquim Manuel Lima Morais, para exercer funções de técnico
superior de animação desportiva, escalão 1, índice 400, no Departamento de Dinamização Sócio-Cultural, pelo período de um
ano, com início a 2 de Dezembro de 2004.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — O Vice-Presidente da Câmara,
Rolando Nunes de Sousa.

Aviso n.º 252/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos e em
cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que por despachos do vice-presidente da Câmara, datados de 17 de Novembro
de 2004, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os seguintes trabalhadores, pelo período de 1
de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005:
Técnico de 2.ª classe (gestão e contabilidade):
Andreia Márcia Rodrigues Faria.
Auxiliar de serviços gerais:
Sílvia Marina Moreira de Sousa.
Sandra Cristina Silva Teixeira Pinho.
Manuel Laurindo da Rocha Pereira.
Hélder Miguel Lopes da Silva.
Joaquim Dias de Castro Teixeira.
Sara Rute Oliveira Martins.
Servente:
Luís Alves da Silva.
Adelaide Maria da Silva Fonseca.
Aurora Moreira da Rocha Abreu.
Isabel Dias de Castro Teixeira.
Laura Gomes Soares Maganinho Pinhal.
Manuela Maria de Oliveira Pereira.
Marco Paulo da Silva Ferreira.
Maria do Carmo Gonçalves Ferreira Pinho.
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Paula Alexandra da Silva Pinhal Maia.
Sílvia Cristina Gomes Maganinho.
Fernando Jorge Teniz Tavares Duarte.
14 de Dezembro de 2004. — O Vice-Presidente da Câmara,
Rolando Nunes de Sousa.

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
Aviso n.º 253/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que a Câmara Municipal de Felgueiras celebrou
contratos a termo certo, nos termos dos artigos 27.º e seguintes
do Código do Trabalho, com as especificidades previstas na Lei
n.º 23/2004, de acordo com os seus artigos 8.º a 10.º, com:
Paula Cristina Ribeiro Teixeira da Costa — auxiliar de serviços gerais,
a partir de 19 de Outubro de 2004, por seis meses, renovável
até ao limite máximo de dois anos.
Maria da Conceição Pimenta Pinheiro — auxiliar de serviços gerais, a partir de 19 de Outubro de 2004, por seis meses, renovável até ao limite máximo de dois anos.
Olga Maria Ferreira Marinho — auxiliar de serviços gerais, a partir de 21 de Outubro de 2004, por seis meses, renovável até ao
limite máximo de dois anos.
Maria do Carmo Gonçalves Teixeira — auxiliar de serviços gerais,
a partir de 21 de Outubro de 2004, por seis meses, renovável
até ao limite máximo de dois anos.
Pedro Miguel Ferreira Ferraz — técnico profissional de 2.ª classe,
a partir de 2 de Novembro de 2004, por seis meses, renovável
até ao limite máximo de dois anos.
David Alcino da Rocha Baptista — técnico profissional de 2.ª classe,
a partir de 2 de Novembro de 2004, por seis meses, renovável
até ao limite máximo de dois anos.
Rui Nataniel Ribeiro de Faria — técnico de 2.ª classe (recursos
humanos), a partir de 2 de Novembro de 2004, por seis meses,
renovável até ao limite máximo de dois anos.
José António Maia Vieira — técnico superior de 2.ª classe (jurista), a partir de 2 de Dezembro de 2004, por seis meses, renovável até ao limite máximo de dois anos.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara em exercício, António Pereira Mesquita de Carvalho.
Aviso n.º 254/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que a Câmara Municipal de Felgueiras, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 407/91, aplicados
à administração local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, renovou os contratos celebrados com:
Carlos Manuel Pinheiro de Oliveira — varejador, a partir de 19 de
Maio de 2003, renovado pela segunda vez, a partir de 19 de
Maio de 2004, por 12 meses.
Joaquim da Costa Teixeira — varejador, a partir de 2 de Junho de
2003, renovado pela segunda vez, a partir de 2 de Junho de 2004,
por 12 meses.
Reinaldo Moreira Cardoso — motorista de pesados, a partir de 25
de Junho de 2003, renovado pela segunda vez, a partir de 25 de
Junho de 2004, por 12 meses.
Agostinho Fernando da Costa Leite — apontador, a partir de 16
de Junho de 2003, renovado pela segunda vez, a partir de 16 de
Junho de 2004, por 12 meses.
Florbela Queirós Coelho — apontador, a partir de 16 de Junho de
2003, renovado pela segunda vez, a partir de 16 de Junho de
2004, por 12 meses.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara em exercício, António Pereira Mesquita de Carvalho.
Aviso n.º 255/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que a Câmara Municipal de Felgueiras, nos termos do Código do Trabalho, conjugado com a Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, renovou os contratos celebrados com:
Hélder Sénior Freitas da Cunha — topógrafo de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em
2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
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Orquídea Agostinha P. S. Ferreira — técnico superior (ciências de
nutrição) de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004,
por seis meses, renovado em 2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Carla Ângela Lopes da Silva — técnico (turismo) de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado
em 2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Rui Miguel Teixeira Mendes — fiel de armazém, a partir de 15 de
Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 15 de Agosto
de 2004, por 18 meses.
Gonçalo Diogo Alves Coelho — auxiliar administrativo, a partir
de 15 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 15 de
Agosto de 2004, por 18 meses.
Sílvia Manuela Oliveira Cardoso — técnico profissional (administração) de 2.ª classe, a partir de 1 de Março, por seis meses,
renovado em 1 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Carla Marlene Mendes dos Santos Teixeira — topógrafo de 2.ª classe,
a partir de 2 de Março, por seis meses, renovado em 2 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Anabela da Silva Ferreira — assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março, por seis meses, renovado em 4 de Setembro
de 2004, por 18 meses.
Jorgina Patrícia da Costa Magalhães — assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado
em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Eduarda Sofia Baptista Carvalho S. Soares — assistente de acção
educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Luciana Marisa Ribeiro Antunes — assistente de acção educativa,
a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em
4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Marta Alexandra Marques Teixeira — assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado
em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
David Manuel Rodrigues Caldeira — nadador-salvador, a partir de
8 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Armando Rui Marques Caldeira — técnico profissional (informática) de 2.ª classe, a partir de 8 de Março, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Cecília Manuela da Costa Nunes — técnico profissional (informática) de 2.ª classe, a partir de 8 de Março, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Carlos Leonel Ferreira Mesquita — nadador-salvador, a partir de
1 de Julho de 2004, por seis meses, renovado em 31 de Dezembro de 2004, por 18 meses.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara em exercício, António Pereira Mesquita de Carvalho.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Aviso n.º 256/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do n.º 1
do artigo 70.º e do n.º 2 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, fica por este meio notificado Fernando Caetano
de Sousa, divorciado, natural da freguesia de Faial, residente em
parte incerta, com a categoria de motorista de pesados, da Divisão de Material e Equipamento da Câmara Municipal do Funchal,
que, por deliberação da Câmara Municipal do Funchal, datada de
25 de Novembro do ano 2004, e em sequência do processo disciplinar que lhe foi instaurado por violação do dever de assiduidade,
foi-lhe aplicada a pena de aposentação compulsiva ou demissão.
3 de Dezembro de 2004. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Rodrigues Olim Marote.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Edital n.º 14/2005 (2.ª série) — AP. — Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. — Engenheiro
José Agostinho Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo:
Torna público, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 5-A/2000, de 11 de Janeiro, e para os efeitos do artigo 91.º do mesmo diploma legal, que a Câmara Municipal de Ílhavo,
na sua reunião de 29 de Novembro de 2004, sancionada pela Assembleia Municipal na sua segunda reunião da sessão do mês de

