62

APÊNDICE N.º 10 — II SÉRIE — N.º 17 — 25 de Janeiro de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 372/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que por despacho do vereador com competência
delegada na área de pessoal datado de 7 de Outubro de 2004, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, com os
auxiliares dos serviços gerais, pelo período de um ano, Ana Teresa
Pires da Silva e Maria Alice dos Reis Campos de Sousa.

pelo período de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos, na categoria de auxiliar dos serviços gerais, do grupo de
pessoal auxiliar, com Vítor Ângelo Marinho Teixeira Borges, com
início no dia 2 de Dezembro 2004.
6 de Novembro de 2004. — O Vereador, Alfredo Mendonça.

6 de Novembro de 2004. — O Vereador, Alfredo Mendonça.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Aviso n.º 373/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que por despacho do vereador com competência
delegada na área de pessoal datado de 30 de Novembro de 2004,
foi celebrado um contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,

Aviso n.º 374/2005 (2.ª série) — AP. — José Manuel Manaia
Sinogas, presidente da Câmara Municipal de Mora:
Informa que se encontra para apreciação pública, pelo prazo de
30 dias a contar da data do presente aviso na 2.ª série do Diário
da República, a proposta de alteração da tabela de taxas e licenças, aprovada em reunião de Câmara de 24 de Janeiro de 2004:

Valor em euros

CAPÍTULO I
Serviços diversos e comuns
SECÇÃO I
Taxas
Artigo 1.º
Prestação de serviços e concessão de documentos
1 — Atestados e documentos análogos e suas confirmações — cada ...................................................................................
2 — Autos ou termos de qualquer espécie ..............................................................................................................................
3 — Averbamentos ...................................................................................................................................................................
4 — Cancelamento do registo de velocípedes por motivo de transferência para outros concelhos .................................
5 — Certidões ou fotocópias:

3,70
5,30
5,30
5,30

a) Por cada lauda de 25 linhas ou face ..........................................................................................................................
b) Buscas, por cada ano exceptuando o corrente ou aqueles que expressamente se indicarem, aparecendo ou não
o objecto da busca .......................................................................................................................................................
c) Certidões narrativas, o dobro da rasa ........................................................................................................................
d) Fotocópias:

4,00

Formato A3 ..............................................................................................................................................................
Formato A4 ..............................................................................................................................................................

2,90
5,30
0,20
0,15

6 — Fornecimento de colecções de cópias ou outras reproduções de processos relativos a concursos para empreitada de
fornecimentos ou outras:
Por colecção.
Acresce por cada folha escrita copiada, reproduzida ou fotocopiada.
Acresce por cada folha desenhada.
7 — Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado — cada documento ...........................................................................................................

3,15

Observações:
a) O preço estipulado é consoante a empreitada a que se refere.

CAPÍTULO II
Obras
SECÇÃO I
Licenças
SUBSECÇÃO I

Técnicos
Artigo 2.º
Para subscrever projectos e dirigir obras ................................................................................................................................
Renovação anual (prevista) .....................................................................................................................................................

105,80
26,45

