




















APÊNDICE N.º 121 — II SÉRIE — N.º 204 — 4 de Setembro de 200252
lho, com os vigilantes-recepcionistas do Museu de Tapeçarias Guy
Fino, Jorge Manuel Castanho Pinheiro Alcântara e Paula Maria
Lourenço Fernandes.

9 de Julho de 2002. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)

Aviso n.º 7877/2002 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do 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 meu despacho de 8 de Julho de 2002, foi renovado, por mais
um ano (de 4 de Setembro de 2002 a 4 de Setembro de 2003), o
contrato de trabalho a termo certo, nos termos dos artigos 14.º,
18.º, 20.º e 21.º do citado Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Ju-
lho, com o engenheiro técnico electromecânico, Luís Filipe Fi-
gueiredo Carvalho.

9 de Julho de 2002. — O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)

Edital n.º 431/2002 (2.ª série) — AP. — José Fernando da
Mata Cáceres, presidente da Câmara Municipal do concelho de
Portalegre:

Faz público que a Câmara Municipal de Portalegre, reunida em
10 de Julho de 2002, aprovou a alteração dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 63.º do Regulamento do Cemitério Municipal, a qual foi submetida
à sessão da Assembleia Municipal para ratificação, em 22 do mes-
mo mês, passando o referido artigo a ter a seguinte redacção:

SECÇÃO I

Das obras

Artigo 63.º

Licenciamento

1 — O pedido de licença para construção, reconstrução ou
modificação de jazigos particulares, deverá ser formulado pelo
concessionário em requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra, instruído com o projecto da obra, em duplicado, elaborado por
técnico legalmente habilitado.

2 — Será dispensada a intervenção de técnico para o revesti-
mento de sepulturas perpétuas ou pequenas alterações que não afectem
a estrutura da obra inicial, desde que possam ser definidas em sim-
ples descrição integrada no próprio requerimento ou em documento
anexo ao mesmo.

3 — Estão isentas de licença as obras de simples limpeza e be-
neficiação, desde que não impliquem alteração do aspecto inicial
dos jazigos e sepulturas.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares de estilo de todo o concelho.

29 de Julho de 2002. — O Presidente da Câmara, José Fernando
da Mata Cáceres.

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso n.º 7878/2002 (2.ª série) — AP. — Renovação de con-
trato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-
-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, por despacho do pre-
sidente da Câmara, datado de 26 de Julho de 2002, procedeu-se à
renovação do contrato de trabalho a termo certo com Filipe Ale-
xandre Costa Miranda, técnico superior de informática, com a re-
muneração de 1241,32 euros, índice 400, por mais um ano, com
termo em 2 de Setembro de 2003.

O referido contrato está isento de visto do Tribunal de Contas
[artigo 114.º, n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

31 de Julho de 2002. — Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Ma-
nuel Gomes Soares Pessoa.

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 7879/2002 (2.ª série) — AP. — Contratos de tra-
balho a termo certo. — Para efeitos do disposto na alínea b) do

n.º 1 do 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 por despacho do presidente de 1 de
Julho de 2002, foram celebrados contratos de trabalho a termo
certo, ao abrigo da alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, com efeitos a partir de 1 de Julho,
pelo prazo de três meses com os seguintes trabalhadores:

Diamantino Cardoso Dias — na categoria de guarda campestre,
com a remuneração de 465,50 euros, correspondente ao 1.º escalão,
índice 150.

António Cardoso Martins — na categoria de guarda campestre,
com a remuneração de 465,50 euros, correspondente ao 1.º escalão,
índice 150.

Hugo Miguel Martins Dias — na categoria de guarda campestre,
com a remuneração de 465,50 euros, correspondente ao 1.º escalão,
índice 150.

Carlos Alberto Ribeiro Galheto — na categoria de guarda campestre,
com a remuneração de 465,50 euros, correspondente ao 1.º es-
calão, índice 150.

31 de Julho de 2002. — O Presidente da Câmara, Diamantino
Ribeiro André.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso n.º 7880/2002 (2.ª série) — AP. — Nos termos e para
os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 116/
84, de 6 de Abril, na nova redacção dada pela Lei n.º 44/85, de 13
de Setembro, faz-se público e procede-se à republicação integral
do Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal de Rio Maior
e Quadro de Pessoal, integrando todas as alterações ao mesmo,
aprovadas por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de Ju-
nho, sob proposta aprovada pela Câmara Municipal, em 19 de Junho,
a que corresponde o aviso n.º 6131-A/2002 (2.ª série)-AP, publi-
cado no apêndice n.º 87, 2.ª série, n.º 156, de 9 de Julho do cor-
rente.

22 de Julho de 2002. — O Presidente da Câmara, Silvino Ma-
nuel Gomes Sequeira.

Republicação do Regulamento dos Serviços
da Câmara Municipal de Rio Maior

CAPÍTULO I

Objectivos, princípios gerais, e normas de actuação
dos serviços municipais

Artigo 1.º

Objecto

1 — O presente Regulamento estabelece e define os princípios
a que obedece a organização interna e funcionamento dos serviços
municipais da Câmara Municipal de Rio Maior, adiante designada
pelas iniciais CMRM.

2 — Para efeitos do número anterior, a CMRM dispõe dos ser-
viços estruturados e hierarquizados, conforme o organograma anexo.

3 — O Regulamento aplica-se a todos os serviços da Câmara
Municipal, mesmo quando desconcentrados.

Artigo 2.º

Objectivos

1 — No desempenho das funções em que ficam investidos por
força deste Regulamento, e de outras que posteriormente, por decisão
dos órgãos municipais, lhes venham a ser atribuídas, os serviços
da Câmara Municipal devem subordinar-se aos seguintes objecti-
vos fundamentais:

a) Promover a obtenção de índices, sempre crescentes, de
melhoria da qualidade da prestação de serviços às popula-
ções por forma a assegurar a defesa dos seus legítimos
direitos e a satisfação das suas necessidades face à autar-
quia;

b) Promover a utilização eficaz, transparente e económica
dos recursos municipais;
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