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Taxas e licenças Em euros

b) Vistorias relativas ao processo de licenciamento ou resultantes de qualquer facto imputável ao industrial, incluindo
a emissão da respectiva licença de exploração industrial, por perito........................................................................ 50,00

c) Vistorias para verificação das condições do exercício da actividade ou do cumprimento das medidas impostas nas
decisões proferidas .......................................................................................................................................................... 50,00

d) Renovação de licença ambiental ................................................................................................................................... 100,00
e) Vistorias de reexame das condições de exploração industrial, por perito.................................................................. 50,00
f) Averbamento de transmissão ......................................................................................................................................... 60,00
g) Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamento ........................................................................................ 150,00
h) Vistorias para verificação das medidas impostas aquando da desactivação definitiva do estabelecimento industrial,

por perito........................................................................................................................................................................ 60,00

Artigo 39.º

Taxas devidas, nos termos do Decreto-Lei n.º 68/2004, de 28 de Março:

a) Pelo depósito de um exemplar da ficha técnica da habitação de cada prédio ou fracção....................................... 15,00
b) Pela emissão de segunda via .......................................................................................................................................... 10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso n.º 7509/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meu despacho datado de hoje, foi
prorrogado por mais seis meses, o contrato de trabalho a termo
certo com a auxiliar de serviços gerais, Maria José Lima Pais Ramos.

30 de Agosto de 2004. — O Presidente da Câmara, José Ramos
de Aguiar.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 7510/2004 (2.ª série) — AP.  — José Joaquim Ca-
neca Baguinho, vereador do ordenamento do território e urba-
nismo da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no uso de
competência delegada pelo presidente, por despachos 6/GAP/02,
de 8 de Janeiro de 2002 e 14/GAP/02, DE 17 de Janeiro de 2002. —
Faço público que, nos termos do artigo 94.º, n.º 1, da Lei n.º 107/
2001, de 8 de Setembro, e alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém, em reunião ordinária, realizada em 19 de Maio de
2004, deliberou classificar a antiga ponte sobre a ribeira de Campilhas,
designada Ponte Medieval de Alvalade, como imóvel de interesse
municipal, de acordo com o n.º 6 do artigo 15.º da Lei n.º 107/
2001, de 8 de Setembro.

A Ponte Medieval de Alvalade é um imóvel que integra o domí-
nio público de circulação na autarquia e desempenha desde há vá-
rios séculos, desde a época medieval ou mesmo desde o tempo da
romanização (na ligação de Miróbriga com o sul do território) um
importante eixo viário.

Neste sentido, considerou-se que, para além de ainda apresentar
um relativo bom estado de conservação, a Ponte Medieval de Al-
valade tem um relevante significado histórico e arquitectónico.

O imóvel beneficiará automaticamente, por força do artigo 43.º
da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, de uma zona geral de pro-
tecção de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, cujo
regime é fixado por lei.

1 de Setembro de 2004. — O Vereador do Pelouro do Ordena-
mento do Território e Urbanismo, José Joaquim Caneca Baguinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso n.º 7511/2004 (2.ª série) — AP.  — Renovação de con-
trato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos, tor-
na-se público que, por meu despacho de 20 de Julho 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, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi renovado
por quatro meses, com efeitos a partir de 3 de Setembro de 2004,
ao abrigo do artigo 20.º, n.º 1, do citado diploma, o contrato de
trabalho a termo certo com Ana Elisabete Piçarra Curva, na ca-

tegoria de animadora sócio-cultural. [Processo isento de visto do
Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

8 de Setembro de 2004. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva.

Aviso n.º 7512/2004 (2.ª série) — AP.  — Renovação de
contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-
-se público que, por meu despacho de 5 de Setembro 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, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi renova-
do por três meses, com efeitos a partir de 24 de Setembro de 2004,
ao abrigo do artigo 20.º, n.º 1, do citado diploma, o contrato de
trabalho a termo certo com Jaime Cristiano Charraz Varela, na
categoria de auxiliar de serviços gerais. [Processo isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do n.º 3 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

8 de Setembro de 2004. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva.

Aviso n.º 7513/2004 (2.ª série) — AP.  — Renovação de
contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-
-se público que, por meu despacho de 20 de Julho 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, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi renovado
por um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, ao
abrigo do artigo 20.º, n.º 1, do citado diploma, o contrato de tra-
balho a termo certo com Ana Cristina Bastos Ramos Pereira Baião,
na categoria de auxiliar de serviços gerais. [Processo isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do n.º 3 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

8 de Setembro de 2004. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva.

Aviso n.º 7514/2004 (2.ª série) — AP.  — Renovação de
contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-
-se público que, por meu despacho de 27 de Agosto 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, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi renovado
por um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, ao
abrigo do artigo 20.º, n.º 1, do citado diploma, o contrato de tra-
balho a termo certo com o Rui Fulgêncio Piedade Costa, na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe (jurista). [Processo isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do n.º 3
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

8 de Setembro de 2004. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva.


