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Valor
em euros

Valor
em euros

8.3 — Avaliação da exposição ao ruído de trabalhadores (até 20 postos de trabalho) .............................
8.4 — Recolha de dados acústicos:

460,80

9 — Inspecções periódicas, reinspecções e inspecções
extraordinárias de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes:

Diurno ....................................................................
Nocturno ................................................................

552,96
675,84

9.1 — Por cada, ascensor, monta-cargas, escada mecânica ou tapete rolante ............................................

126,94

QUADRO XIX
Licenciamento e vistorias de instalações de armazenamento e abastecimento de combustíveis
(Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro — artigo 22.º)
Capacidade total dos reservatórios (em m3) (C)

100 = C < 500

1 — Apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção 5 TB acrescie de alteração.
do de 0,1 TB
......................................................................................................................
por cada
......................................................................................................................
10 m3
...................................................................................................................... (ou fracção)
......................................................................................................................
acima de
......................................................................................................................
100 m3
2 — Vistorias relativas ao processo de licenciamento ..............................
3 TB
3 — Vistorias para verificação do cumprimento de medidas impostas nas
3 TB
decisões proferidas sobre reclamações.
4 — Vistorias periódicas .............................................................................
8 TB
5 — Repetição da vistoria para verificação das condições impostas .......
6 TB
6 — Averbamentos ......................................................................................
1 TB

50 = C < 100

10 = C < 50

C <10

5 TB

4 TB

2,5 TB

2 TB
2 TB

1,5 TB
2 TB

1TB
2 TB

5 TB
4 TB
1 TB

4 TB
3 TB
1 TB

2 TB
2 TB
1 TB

Observação. — TB — Taxa base.
O valor da TB é de 100,00 euros, sendo o seu valor anualmente actualizável.

QUADRO XX

QUADRO XXII

Ficha técnica da habitação (Decreto-Lei n.º 68/2004,
de 25 de Março — artigo 5.º, n.º 3, e artigo 10.º, n.º 3)

Licenciamento industrial
[Decreto-Lei n.º 69/2003 — artigo 25.º, n.º 1, alíneas a) a h)]

Valor
em euros

1 — Depósito de exemplar da ficha técnica da habitação:
1.1 — Por cada prédio ou fracção ...............................

15,00

2 — Emissão de 2.ª via:
2.1 — Por cada prédio ou fracção ...............................

15,00

QUADRO XXI
Taxa devida pela emissão de alvará de autorização
para instalação de infra-estruturas de suporte
das estações de radiocomunicações
e respectivos acessórios (Decreto-Lei n.º 11/2003,
de 18 de Janeiro — artigo 6.º, n.º 10)
Valor
em euros

1 — Por cada unidade de instalação das infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações
e respectivos acessórios ............................................

1 — Apreciação dos pedidos de licença de instalação
ou de alteração, os quais incluem a emissão da licença ambiental e a declaração de aceitação do relatório de segurança, quando aplicáveis ..................
2 — Vistorias relativas ao processo de licenciamento
ou resultantes de qualquer facto imputável ao industrial, incluindo a emissão da respectiva licença
de exploração industrial ...........................................
3 — Vistorias para verificação das condições do exercício da actividade ou do cumprimento das medidas
impostas nas decisões proferidas sobre as reclamações e os recursos hierárquicos ...............................
4 — Renovação da licença ambiental ..........................
5 — Vistorias de reexame das condições de exploração industrial .............................................................
6 — Averbamento de transmissão ...............................
7 — Desselagem de máquinas, aparelhos e demais
equipamentos .............................................................
8 — Vistorias para verificação do cumprimento das
medidas impostas aquando da desactivação definitiva do estabelecimento industrial ...........................

80,00

100,00

80,00
100,00
100,00
80,00
100,00
100,00

500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

2 — Ensaios:
2.1 — Por antena ..........................................................
2.2 — Emissão do alvará de autorização para instalação de infra-estruturas de suporte das estações de
radiocomunicações ....................................................

Valor
em euros

525,00
500,00

Aviso n.º 5687/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se
torna público que foram renovados os contratos de trabalho a termo
certo, dos trabalhadores abaixo mencionados, nos termos do n.º 1
do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
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cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho:
Valéria Magalhães de Moura — por despacho do vice-presidente,
datado de 27 de Maio de 2005, foi renovado o presente contrato
até 21 de Fevereiro de 2006. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
12 de Julho de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado.

aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara foram renovados, por mais seis meses, os contratos de trabalho a termo certo, com:
A partir de 1 de Agosto de 2005:
Victor Hugo Camacho Borrageiro — técnico superior.
Alberto Luís Apolinário Pereira — assistente administrativo.
João Adalberto Sousa de Agrela — coveiro.
A partir de 4 de Agosto de 2005:
Nélio Pereira de Andrade — assistente administrativo.
José António da Silva Sousa — cantoneiro de limpeza.

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA (MADEIRA)
Aviso n.º 5688/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 Dezembro,

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Baeta
de Castro.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 5689/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos, torna-se público que foram renovados os seguintes contratos
de trabalho a termo certo, nos termos do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho:
Nome

Maria João Mourato Grilo Gama ...................
Rui Manuel Fernandes Amaral .......................
José Pereira Quinha Fonseca ..........................
João Pedro Tavares Muacho ...........................
Eduardo Jorge Trindade Vaz ..........................

Categoria

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

de
de
de
de
de

serviços
serviços
serviços
serviços
serviços

gerais .............................................
gerais .............................................
gerais .............................................
gerais .............................................
gerais .............................................

Número
de meses

Data
de início

6
6
6
6
6

1-7-2005
1-7-2005
1-7-2005
1-7-2005
1-7-2005

8 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)
Aviso n.º 5690/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos, torna-se público que foram renovados os seguintes contratos
de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 2 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Categoria

Número
de meses

Data
de início

Auxiliar de serviços gerais .............................................
Auxiliar administrativo ...................................................
Técnico superior de 2.ª classe (jornalismo) ..................
Técnico de 2.ª classe (desporto) ....................................

12
12
12
12

15-7-2005
15-7-2005
15-7-2005
15-7-2005

Nome

Maria de Fátima Mourato Almeida ................
Maria Helena Pardal Mé .................................
João Carlos Palma Custódio ...........................
João Luís Ferreira Maia ..................................

16 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Aviso n.º 5691/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, ao abrigo da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, foram celebrados contratos de trabalho a termo
resolutivo certo, com o engenheiro do território de 2.ª classe, Ruben
Manuel Bastos Gonçalves, com as técnicas superiores da área do
urbanismo de 2.ª classe, Isabel Sandra Maia Vieira e Tânia João
Lopes Fadário, com o arquitecto de 2.ª classe, Rui Pedro Assis
Fernandes Morais, e com a técnica superior da área geográfica e
planeamento do território de 2.ª classe, Susana Catarina Almeida
Cardoso, todos com início em 27 de Junho de 2005, pelo prazo de
seis meses, renováveis.
14 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, com subdelegação de assinatura, Madalena Ferreira.
Aviso n.º 5692/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, ao abrigo da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, foram celebrados contratos de trabalho a termo
resolutivo certo, com o técnico superior de 2.ª classe, António
Pedro de Carvalho Morais Soares, com início em 1 de Junho de
2005, e com a engenheira civil de 2.ª classe, Marta Alexandra

Gomes Silva, com início em 1 de Julho, pelo prazo de seis meses,
renovável até três anos. (Contratos isentos do visto de Tribunal de
Contas.)
12 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, com subdelegação de assinatura, Madalena Ferreira.
Aviso n.º 5693/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do vereador dos Recursos Humanos datado de 11 de Julho de 2005, com base no Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foram renovados, por mais
30 meses, os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com
Nuno Miguel Teixeira Neto Soares Parreira, João Pedro Tavares
Oliveira Costa e António Jorge Lourenço Silva Dias, todos com a
categoria de técnico-profissionais de audio/som de 2.ª classe, com
efeitos a 9 de Agosto de 2005. (Contratos isentos do visto do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, com subdelegação de assinatura, Madalena Ferreira.
Aviso n.º 5694/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torno público que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, e por despacho do vereador dos Recursos Humanos
de 29 de Junho de 2005, foi renovado, até 1 de Agosto de 2007, o

