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b) Associações e instituições fora do concelho � 1000$/hora;
c)  Associações e instituições que tenham contemplado nos

seus projectos de formação verba destinada a utilização
de instalações, pagarão ao município a referida verba.

12 � As receitas provenientes das taxas, destinam-se a cobrir
as despesas correntes com a manutenção das instalações e energia
eléctrica.

13 � A cobrança das taxas previstas neste Regulamento é asse-
gurada pela Câmara Municipal.

14 � De todas as importâncias cobradas pela utilização da sala
de formação profissional, será emitido recibo próprio.

15 � A Câmara Municipal, na qualidade de proprietária da sala,
arroga-se o direito de denúncia do requerimento previamente au-
torizado, no caso de a associação/instituição deixar de a utilizar
para os fins a que se vinculou.

16 � Caso se verifique a situação referida no n.º 15, a Câmara
Municipal deve comunicar a denúncia por escrito à associação/ins-
tituição com antecedência mínima de vinte e quatro horas.

17 � Este Regulamento poderá ser revisto, quer no que se re-
fere às condições de concessão e de utilização da sala, quer em
relação à cobrança de taxas.

Lista de equipamento

1 armário metálico � 1600 × 095.
12 cadeiras em tecido � referência 258.
3 mesas em melamina � 1,20 × 0,70 × 0,7.
15 cadeiras em casco plástico estufadas.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 6492/2001 (2.ª série) � AP. � 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, torna-se público que foi celebrado um con-
trato de trabalho a termo certo, pelo prazo de um ano, com o
trabalhador Armindo Simões Pessoa, na categoria de operário semi-
qualificado, remunerado pelo índice 129. (Isento do visto do Tri-
bunal de Contas.)

6 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Oliveira de Sousa Antunes.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aviso n.º 6493/2001 (2.ª série) � AP. � Para os devidos
efeitos, torna-se público que pelo despacho n.º 19/2001, do presi-
dente da Câmara, datado de 26 de Junho de 2001, foi contratado
em regime de contrato de trabalho a termo certo, por um período
de um ano, com início a 2 de Julho de 2001, José Pedro de Lemos
Gouveia, com a categoria de encarregado de pessoal auxiliar.
(A referida contratação não carece de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Afonso Se-
queira Abrantes.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 6494/2001 (2.ª série) � AP. � Para cumprimen-
to do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que, por meu despacho n.º 48/2001, de 11 de Junho de 2001,
foi renovado, nos termos do artigo 20.º do citado diploma legal,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, por novo período de seis meses, a partir de 10 de Julho de
2001, o contrato de trabalho a termo certo, celebrado com o
operador de reprografia (escalão 1, índice 125), Marcos Poupa
Rosado Alípio.

9 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 6495/2001 (2.ª série) � AP. � Contratação de
pessoal a termo certo. � (Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho). � Nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, de
harmonia com o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, foi renovado o contrato a termo certo celebrado ao abrigo
da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com o trabalhador Helder Manuel
Costa Ramos, com a categoria de pedreiro, completa 12 meses de
serviço a 28 de Agosto de 2001 e renova por mais seis meses a
partir daquela data.

10 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Manuel Viana Afonso.

Aviso n.º 6496/2001 (2.ª série) � AP. � No uso das com-
petências que se encontram previstas na alínea a) do n.º 6 do ar-
tigo 64.º, e alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, torna-se público, para os devidos efeitos, que foi
aprovada uma alteração ao n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento de
Actividade de Venda Ambulante em vigor no concelho, bem como
do anexo I do respectivo Regulamento, em reunião de Câmara Mu-
nicipal realizada em 11 de Abril de 2001 e, em sessão da Assem-
bleia Municipal realizada em 29 de Junho de 2001, respectivamente,
passando o mesmo a ter a redacção que a seguir se transcreve.

11 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho.

Alteração ao Regulamento de Actividade
de Venda Ambulante

[...]

Artigo 9.º

Locais de venda

1 � A venda ambulante só é permitida nos locais fixados pela
Câmara, após consulta às juntas de freguesia, de acordo com lista
anexa (anexo I).

2 � É permitida a venda ambulante nas proximidades dos lo-
cais onde se realizam manifestações desportivas, culturais, recreativas
ou outras do mesmo género.

3 � A autorização a obter na Câmara Municipal para efeitos do
número anterior apenas se concede para o período da respectiva
realização ainda que venha a acontecer fora do período legal de
venda.

4 � É especialmente proibida a venda ambulante a menos de
200 m dos mercados e áreas de terrado.

§ Na localidade de São Luís, a distância prevista no número
anterior, é de 500 m.

Alteração ao anexo I do Regulamento
de Actividade de Venda Ambulante

ANEXO I

Locais onde é permitida a venda ambulante
(Anexo a que se refere o artigo 9.º)

É permitido o exercício da venda ambulante no concelho de
Odemira, nos seguintes locais autorizados pela Câmara Municipal:

Freguesia de Relíquias:

Relíquias � todos os dias � Largo das Escolas e Rua do
Barreiro;

Todos os dias  � Vale Ferro, Ribeira do Salto, Monte da
Estrada, Pereiro Grande, Cabaços e Juncalinho.

Freguesia de Salvador:

Almograve � 1.º e 3.º sábado de cada mês � prédio
denominado «Almograve» propriedade da Santa Casa
da Misericórdia.

Freguesia de Sabóia:

Sabóia � todos os dias � mercado (peixe, verduras, le-
gumes e fruta) Bairro do Bom Sítio (todo o tipo de
venda ambulante);

Todos os dias em toda a freguesia.
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Freguesia de São Martinho das Amoreiras:

São Martinho das Amoreiras � terças-feiras e sextas-fei-
ras � bairro social � venda de roupas;

Aldeia das Amoreiras � quartas-feiras e sábados � Lar-
go de Garvão (venda de roupas);

Amoreiras-Gare � segundas-feiras e quintas-feiras � Largo
da Estação (venda de roupas);

Todos os dias � na restante área da freguesia.

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 6497/2001 (2.ª série) � AP. � Para os devidos
efeitos 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, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que foram celebrados contratos a termo
certo, por seis meses, eventualmente renováveis até ao limite de
dois anos, com os indivíduos a seguir indicados, nos termos da alí-
nea d) do n.º 2 do artigo 18.º e artigo 20.º, ambos do já citado
diploma:

Contratos celebrados em 2 de Maio de 2001, para a catego-
ria de servente:

Rui Miguel Cortez Alves.
Ana Cristina Barbosa de Sousa.

Contratos celebrados em 5 de Maio de 2001, para a catego-
ria de assistente administrativo:

Clélia Cristina Santos Nunes Vieira Sousa.
Sandra Maria Coutinho de Sousa.

Contratos celebrados em 7 de Maio de 2001, para a catego-
ria de assistente administrativo:

Ricardo Alexandre Santos Costa.
Isabel Maria Antunes Sampaio.

Contratos celebrados em 28 de Maio de 2001, para a catego-
ria de cantoneiro de limpeza:

Mário José dos Santos Temudo.
Carlos Alberto Santos Fragoso.
Francisco José Reis dos Santos.
Carlos Alberto Reis dos Santos.
João Miguel Teixeira Alvito.
Nataniel Epifânio Veiga Teixeira.
Maria do Rosário Matias Rodrigues Emídio.
Carlos Cardoso Peralta.

Contrato celebrado em 14 de Maio de 2001, para a categoria
de assistente administrativo:

Maria Fátima Soares Figueiredo Gadanha.

Contratos celebrados em 1 de Junho de 2001, para a catego-
ria de engenheiro civil de 1.ª classe:

Susana Paula da Silva.
Fernando Manuel Coimbra Calado.
Sílvia Rosa Gil Torres.

Contrato celebrado em 1 de Junho de 2001, para a categoria
de técnico profissional (secretariado) de 2.ª classe:

Verónica Elisabete de Oliveira Silveira.

Contrato celebrado em 1 de Junho de 2001, para a categoria
de técnico profissional de 2.ª classe:

Carlos Alexandre Alves Cardoso.
Ângela Sofia da Cunha Tavares Patrício.

Contrato celebrado em 1 de Junho de 2001, para a categoria
de auxiliar administrativo:

Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes.

Contrato celebrado em 1 de Junho de 2001, para a categoria
de pintor de automóveis:

Rui Miguel da Costa Amaral.

Contrato celebrado em 1 de Junho de 2001, para a categoria
de cantoneiro de limpeza:

Eduarda Sanches Pereira.

Contratos celebrados em 1 de Junho de 2001, para a catego-
ria de cantoneiro de limpeza:

Fernando Costa Borges dos Santos.
Albertino Gomes Lopes Veiga.
José António Fernandes Pina.
Carlos Belo Carvalho.
Paula Alexandra Alcobia dos Santos.
Eduardo Gomes Moniz.
Agostinho Maria dos Reis.
Maria do Céu Teixeira Turpin Magalhães.
Almerinda Prazeres Esteves.

Contrato celebrado em 4 de Junho de 2001, para a categoria
de auxiliar administrativo:

Rui Alexandre Santos Oliveira.

Contrato celebrado em 6 de Junho de 2001, para a categoria
de técnico superior (jurista) de 2.ª classe:

Ana Mafalda Guedes Torre.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 114.º,
n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

4 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Eugénio Tavares Salgado.

Aviso n.º 6498/2001 (2.ª série) � AP. � Para os devidos
efeitos 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, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de
trabalho a termo certo a seguir indicados, celebrados nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º e artigo 20.º, ambos do já ci-
tado diploma:

a) Por seis meses:

Contrato celebrado em 1 de Janeiro de 2001, para traba-
lhos agrícolas na Quinta do Sale:

Sebastião Jesus Coelho.

Contrato celebrado em 21 de Fevereiro de 2000, para a
categoria de auxiliar administrativo:

Luíz Nuno Salema Neuparth.

Contrato celebrado em 1 de Março de 2000, para a ca-
tegoria de assistente administrativo:

Patrícia Matos Costa Lopes.

Contrato celebrado em 4 de Janeiro de 2000, para a ca-
tegoria de auxiliar administrativo:

Anabela Pereira Dias.

Contrato celebrado em 18 de Agosto de 2000, para a
categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais:

Rui Inácio Pereira Mineiro.

Contrato celebrado em 12 de Fevereiro de 2000, para a
categoria de técnico profissional de informática:

Fernando Souza Vilares.
Nuno Miguel Pereira Fanico.
Vasco Manuel Lopes Folgado.

Contrato celebrado em 21 de Agosto de 2000, para a
categoria de cantoneiro de limpeza:

Maria Augusta Ramos Gonçalves.
Teresa Isabel Santos Jesus.
Mafalda Maria Duarte Meco.
Luísa Isabel Félix Filipe.

b) Por 12 meses:

Contrato celebrado em 21 de Agosto de 2000, para a
categoria de cantoneiro de limpeza:

Joel Trindade Gomes.

Contrato celebrado em 1 de Setembro de 2000, para a
categoria de assistente administrativo:

Maria Helena Rodrigues Baptista.


