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ção - 24 490073$ e data da adjudicação - 21 de Dezem
bro de 1999.

Obra - remodelação do 1.0 andar das instalações da Câma
ra Municipal de ülhão - concurso limitado sem publicação de
anúncio - adjudicatário - LlüL - Empresa de Construções,
L.da _ Valor da adjudicação - 10089330$ e data da adjudi
cação - 21 de Dezembro de 1999.

1.° adicional ao contrato da empreitada da obra da zona ri
beirinha de ülhão. Recuperação da Avenida de 5 de Outubro 
concepção/construção - referente a concurso público com ad
judicação no ano de 1997 - adjudicatário - Construções Mar
ques & Guedes, L.da - Valor do adicional - 34 777 350$ e data
do adicional - 10 de Fevereiro de 1999.

1.° adicional ao contrato da empreitada da renovação urbana
da Zona Histórica de Olhão - referente a concurso público com
adjudicação no ano de 1998 - adjudicatário - Construções
Marques & Guedes, L.da - Valor do adicional - 27 262 943$
e data do adicional - 25 de Maio de 1999.

1.° adicional ao contrato da empreitada do Complexo Des
portivo de Olhão - piscinas municipais - referente a con
curso público com adjudicação no ano de 1998 - adjudica
tário - OBRECOL - Obras e Construções, L.da - Valor do
adicional- 46 039 680$ e data do adicional - 21 de Junho
de 1999.

2.° adicional ao contrato da empreitada de pavimentação do
Caminho Agrícola Gião - Maragota - referente a concurso
público com adjudicação no ano de 1997 - adjudicatário - José
de Sousa Barra & Filhos, L.da - Valor do adicional- 4544250$
e data do adicional - 15 de Julho de 1999.

2.° adicional ao contrato da empreitada do Complexo Des
portivo de Olhão - piscinas municipais - referente a con
curso público com adjudicação no ano de 1998 - adjudica
tário - OBRECOL - Obras e Construções, L.da - Valor do
adicional- 41423669$ e data do adicional- 31 de Dezembro
de 1999.

27 de Março de 2000. - O Vice-Presidente da Câmara, Valter
Nísio Serrano Calvinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Aviso n.o 3377/2000 (2.a série) - AP. - Lista de anti
guidade. - Nos termos do n. o 3 do artigo 95. 0 do Decreto-Lei
n.O 100/99, de 31 de Março, toma-se público que se encontra afi
xada no átrio do edifício dos Paços do Município a lista de an
tiguidade do pessoal desta Câmara Municipal.

Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a con
tar da data da publicação.

21 de Março de 2000. - O Presidente da Câmara, João Ma
nuel Rodrigues de Carvalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso n.o 3378/2000 (2.a série) - AP. -Alteração do qua
dro de pessoal. - Faz-se público, nos tennos e para cumprimento
do disposto no n.o 2 do artigo ll.o do Decreto-Lei n.o ll6/84, de
6 de Abril, que a Assembleia Municipal de Peniche, em sessão
de 10 de Março de 2000, aprovou a deliberação desta Câmara Mu
nicipal, tomada em reunião de 21 de Fevereiro de 2000, no sen
tido de ser alterado o seu quadro de pessoal, com a criação de
10 lugares de auxiliar de acção educativa.

27 de Março de 2000. - O Presidente da Câmara, Jorge Ma
nuel Rosendo Gonçalves.

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso n.o 3379/2000 (2.a série) - AP. - Lista de an
tiguidade. - Nos tennos do artigo 95.° do Decreto-Lei n.o 100/
99, de 31 de Março, e para efeitos do disposto no artigo 96. 0

do mesmo diploma, avisa-se que se encontram afixadas nos
locais de trabalho as listas de antiguidade dos funcionários

e agentes desta Câmara Municipal, respeitantes ao ano de
1999.

29 de Março de 2000. - O Presidente da Câmara, Narciso
FelTeira Mota.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Edital n.o 163/2000 (2.a série) - AP. - DI. Abel Lima
Baptista, presidente da Câmara Municipal do concelho de Ponte
de Lima:

Faz público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, em
sua reunião ordinária de 6 de Setembro de 1999, deliberou,
por unanimidade, aprovar o Regulamento de Cedência do
Teatro Diogo Bernardes, o qual foi aprovado pela Assem
bleia Municipal em sessão realizada no dia 18 de Dezem
bro de 1999.

Mais certifica que o Regulamento entra em vigor 15 dias após
a publicação no Diário da República.

E para constar se publica este e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

17 de Fevereiro de 2000. - O Presidente da Câmara, Abel
Lima Baptista.

Regulamento de Cedência
do Teatro Diogo Bernardes

Tendo por base a rentabilização cultural dos espaços mu
nicipais e possibilitar o acesso das diferentes instituições pú
blicas e privadas a esses mesmos espaços, de forma equili
brada, houve necessidade de criar um Regulamento do Teatro
Diogo Bernardes, que tem como principal objectivo regular
as condições de cedência em harmonia com os custos fixos
de cada utilização diária e com as possíveis capacidades de
cada entidade.

Por outro lado, definem-se as opções para a programação do
Teatro Diogo Bernardes e articulam-se as diferentes valências
deste teatro com a procura que vier a surgir.

Assim, foi elaborado o presente Regulamento, o qual foi apro
vado em reunião de Câmara do dia 3 de Maio de 1999.

Artigo I o

A cedência do Teatro Diogo Bernardes (TDB), para a reali
zação de espectáculos, exposições, congressos, assembleias ou
outro tipo de actividade, rege-se pelas disposições constantes do
presente Regulamento e faz-se mediante o pagamento das ta
xas estabelecidas na tabela anexa, que faz parte integrante do
mesmo.

Artigo 2.°

I - A cedência de qualquer espaço do Teatro Diogo Bemardes
está dependente da autorização da Câmara Municipal, após
parecer da direcção do teatro e das características da activida
de que se pretende desenvolver.

2 - Para efeito do disposto no número anterior, deverá o ces
sionário apresentar ponnenorizada infonnação por escrito sobre
a actividade que pretende levar a efeito e da qual deve, nomea
damente, constar:

a) Indicação precisa dos espaços do Teatro Diogo Bemar-
des que pretende utilizar;

b) Instalações e meios técnicos que se pretendem utilizar;
c) Horários da sua utilização;
d) Meios policiais e corpo de bombeiros que a actividade

requer.

Esta documentação deverá ser anexada ao contrato de cedência
a celebrar.

3 - A verificação de eventuais desvios entre a actividade efec
tivamente desenvolvida e a que tiver sido proposta e autoriza
da constitui incumprimento do contrato, conferindo à Câmara
Municipal o direito de rescisão imediata. À parte faltosa pode-
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rá ser aplicada uma indemnização pelos danos causados e que
advierem deste incumprimento.

Artigo 3.°

A cedência do TDB, de acordo com as condições contra
tualmente fixadas, permite a utilização das suas instalações
e equipamento sob supervisão dos responsáveis do TDB, bem
como a prestação dos serviços no horário normal de funcio
namento.

O horário normal de funcionamento do TDB é o se
guinte:

Das 9 horas às 12 horas e 30 minutos - segunda-feira a
sexta-feira;

Das 14 às 18 horas - segunda-feira a sexta-feira.

N os sábados, domingos e feriados será assegurado o funcio
namento do TDB em função das necessidades de cada espectá
culo, as quais deverão constar no contrato.

O TDB poderá assegurar o funcionamento para além dos
horários referidos, sempre de acordo com as necessidades
dos espectáculos, devendo estas ser contempladas nos con
tratos.

Artigo 4.°

I - O preço de cedência compreende também o tempo de
montagem e desmontagem, desde que qualquer destas operações
não ultrapasse um período (manhã - 9 às 13 horas, tarde - 14 às
18 horas e noite - 20 às 24 horas) imediatamente anterior ou
posterior à realização do primeiro ou último espectáculo, res
pectivamente.

2 - Se for ultrapassado o período previsto no contrato, ori
ginando tal facto o incumprimento de compromissos já assu
midos quanto à disponibilidade do TDB, fica a entidade ces
sionária com a obrigação de indemnizar a Câmara Municipal
por todos os danos daí emergentes.

Artigo 5.°

I - O cessionário é responsável pela segurança das instala
ções e do equipamento do TDB que lhe for cedido, bem como
por quaisquer danos causados por acto ou omissão dos seus agen
tes e pelo equipamento por si instalado no imóvel, seu recheio
ou aos espectadores.

2 - Ficam excluídos da sua responsabilidade os prejuízos e
danos decorrentes de caso fortuito ou de força maior.

3 - A manutenção da segurança dentro do recinto é da in
teira responsabilidade do cessionário.

4 - O piquete dos bombeiros e a força policial serão requi
sitados pelo TDB, nos termos contratuais.

Artigo 6.°

I - O cessionário deve apresentar o visto emitido pela Di
recção-Geral de Espectáculos e dos Direitos de Autor relativo
ao(s) espectáculo(s) que ali promove, com a antecedência mí
nima de quarenta e oito horas, sem o qual a sua realização não
será autorizada.

2 - É da responsabilidade do cessionário o pagamento de todas
as verbas relativas a adicionais, direitos de autor e outras fixa
das na lei e relativas à produção de espectáculos.

3 - É encargo do cessionário, para além do pagamento do
preço de cedência, o pagamento de serviços em horário extra
ordinário do pessoal, bem como outras eventuais despesas de
correntes de tal serviço.

Não estão incluídos no preço de cedência os encargos rela
cionados com vistos e licenças da Direcção-Geral de Espectá
cuIas e do Direito de Autor, serviço de bombeiros e de policia
mento.

Artigo 7.°

I - O cessionário pagará 25% do preço de cedência fi
xado no acto da assinatura do contrato e a parte restante no
prazo de sete dias a contar do último dia de utilização do
Teatro.

2 - Em caso de desistência, o montante de 25% atrás re
ferido não será objecto de reembolso, e se essa desistência se
verificar a menos de cinco dias da realização da actividade pro
gramada, o cessionário poderá não ficar dispensado da totali
dade do pagamento acordado.

Artigo 8.°

I - Os preços de cedência (constantes da tabela anexa) po
derão ser reduzidos, ficando delegada no presidente da Câma
ra Municipal a competência para tal efeito, em função do inte
resse cultural do acontecimento, ou quando se trate de actividades
meritórias e sem fins lucrativos.

2 - Quando o preço de cedência do TDB for reduzido nos
termos do número anterior, deve ser incluída a menção «com
o apoio da Câmara Municipal» em todos os meios de publici
dade da iniciativa.

3 - A Câmara Municipal pode isentar do pagamento da taxa
fixada actividades de instituições locais ou outras que se con
siderem de interesse público.

Artigo 9.°

I - A Câmara reserva-se o direito de exigir ao cessionário
a prestação de uma caução a título de garantia para o pagamento
de eventuais danos emergentes de responsabilidade civil e do
preço da cedência.

2 - A caução prestada será liberada no prazo de sete dias
após a realização da actividade, caso não se verifiquem quais
quer danos a indemnizar, e do integral pagamento do preço de
cedência.

Artigo 10.°

A cedência do TDB só produz efeitos após a assinatura do
respectivo contrato de cedência, a qual deverá realizar-se com
a antecedência mínima de 15 dias em relação ao início da uti
lização acordada, salvo em casos excepcionais devidamente
fundamentados.

Artigo 11.°

I - O acesso de público ao TDB, salvo acordo em contrá
rio, só é pennitido mediante apresentação de bilhetes reconhe
cidos pelo TDB.

2 - As colecções de bilhetes de ingresso para cada espectá
cuIa correspondentes à lotação da sala de espectáculos deverão,
quando não emitidos pelos serviços próprios do teatro, ser pre
viamente validadas pelo TDB, com a antecedência mínima de
três dias.

3 - Só será pennitida a realização de espectáculos com en
trada livre ou sem marcação de lugar quando tal for expressa
mente referido no contrato de cedência, respeitando o previsto
no artigo 12.°

Artigo 12.°

I - A lotação dos diferentes espaços do TDB é objecto de
discriminação em anexo, não sendo, no entanto, passíveis de ce
dência alguns dos lugares (igualmente referidos no mesmo anexo)
e cujos bilhetes devem ser postos à disposição da Câmara Mu
nicipal.

2 - A entidade cessionária não pode vender bilhetes ou
facultar a admissão de espectadores para além da lotação
fixada, respondendo pela inobservância desse imperativo
legal.

Artigo 13.°

A entidade cessionária será exclusivamente responsável por
qualquer infracção à legislação sobre espectáculos e divertimentos
públicos.

Artigo 14.°

Para apreciação de qualquer litígio emergente do contrato de
cedência, será competente o foro da comarca de Ponte de Lima,
com expressa exclusão de qualquer outro.
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Proposta de taxas de utilização dos espaços culturais

Teatro Diogo Bernardes

Taxas

Diárias ou por sessão (em contos)

29

SESSÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Palestras 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Congressos 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Debates 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Conferências 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Colóquios 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Reuniões 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Assembleias 75 50 50 75 100 40 75 40 75 40 150 75 75
Conúcios -- -- -- 75 --- -- -- -- -- -- -- -- --
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TEATRO 125 75 75 --- 100 75 150 75 100 75 250 75 75
CI;'\;t~IA 125 75 75 150 150 75 150 75 --- 75 250 75 75
BAILADO 125 75 75 --- 150 75 150 75 100 75 250 75 75
fOLCLORE 125 75 75 --- 150 75 150 75 100 75 250 75 75
VARIEDADES 125 75 75 150 150 75 150 75 100 75 250 75 75
REVISTA 125 75 75 --- 150 75 150 75 100 75 250 75 75
OPERA 125 75 75 --- 150 75 150 75 100 75 250 75 75
~IÜSICA 125 75 75 150 150 75 150 75 100 75 250 75 75
RECITAIS 125 75 75 150 150 75 150 75 100 75 250 75 75
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso n.o 3380/2000 (2.a série) - AP. - Plano de Por
menor do Bonfim. - Inquérito público. - Para efeitos do n.o 3 do
artigo 77. 0 do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, é aber
to inquérito público relativo ao projecto do Plano de Pormenor
do Bonfim, sito na freguesia de São Lourenço, deste concelho,
pelo período de 60 dias, contados a partir do 15.0 dia da publi
cação do presente aviso no Diário da República, o qual será tam
bém divulgado através da comunicação social.

O referido plano encontra-se em exposição na Câmara Mu
nicipal de Portalegre - Departamento dos Serviços Técnicos
e Qualidade de Vida, em edificio situado na Praça do Municí
pio e nas horas normais de expediente, devendo os interessa
dos apresentar as suas observações ou sugestões por escrito,
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, em envelope fe
chado e contendo obrigatoriamente a identificação, endereço,
número e data do bilhete de identidade.

O plano mereceu pareceres favoráveis dos organismos que na
respectiva área de intervenção prosseguem atribuições e com
petências.

28 de Março de 2000. - O Presidente da Câmara, (Assina
tura ilegível.)

Plateia - 125 lugares.
Frisas - 72 lugares.
Camarotes de L" -79 lugares (cativos: camarote de honra

21 lugares; autoridades - 6 lugares).
Camarotes de 2." - 34 lugares.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso n.o 3381/2000 (2.a série) - AP. - Para os devi
dos efeitos, e em cumprimento do disposto no artigo 34. 0 do


