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Euros,00

5 — Emissão cartão — 2.ª via ..........................................

5,00

Piscinas exteriores
1 — Até aos 5 anos (desde que acompanhado, por responsável) ................................................................................ Isento
2 — Mais de 65 anos (com cartão municipal) .................. Isento
3 — Deficientes (com cartão municipal) .......................... Isento
4 — Entradas:

Santos Rosa, Paulo Jorge Carapeto Mendes e Sandra Cristina Branquinho Relvas Dorropio, a serem remunerados pelo índice 128, com
início a 16 de Maio de 2006, pelo prazo de um ano.
10 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Barão Martelo.
3000215620

Aviso
Contrato a termo resolutivo certo

Dia ...................................................................................... 3,00
Tarde .................................................................................. 2,50
Depois das 17 horas e 30 minutos ..................................... 1,00
10 senhas (3 senhas de bónus) ........................................... 30,00
5 senhas (1 senha de bónus) ............................................... 15,00

Para os devidos e legais efeitos se torna público que foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h),
n.º 1, e n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os
seguintes operários qualificados — canalizadores: Marco Henrique
Pereira da Silva e Tiago Miguel Rosado Medinas, a serem remunerados pelo índice 142, com início a 18 de Maio de 2006, pelo prazo de
um ano.

b) Mais de 18 anos:

10 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Barão Martelo.
3000215621

a) Dos 5 aos 18 anos:

Dia ...................................................................................... 3,50
Tarde .................................................................................. 3,00
Depois das 17 horas e 30 minutos ..................................... 1,00
10 senhas (3 senhas de bónus) ........................................... 35,00
5 senhas (1 senha de bónus) ............................................... 17,50
7 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
3000213517

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso
Renovação de contrato
Para os devidos efeitos, torna-se público que, ao abrigo do disposto
nos artigos 26.º, n.os 1 e 2, e 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
e artigo 139.º do Código do Trabalho, por meu despacho datado de
25 de Agosto de 2006, foi renovado o contrato de trabalho a termo
resolutivo certo com o trabalhador Bruno Miguel Araújo Costa, cantoneiro de limpeza, 498,98 euros, índice 155, por mais seis meses,
sendo o termo em 19 de Março de 2007.
5 de Setembro de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Afonso Oliveira.
1000305655

Aviso
Rede de drenagem de águas residuais — Navais/Estela:
construção — Navais

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
Aviso
Licenciamento de operação de loteamento
José António Silva Brum, vice-presidente da Câmara Municipal da
Ribeira Grande, torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, aplicável por força do artigo 152.º do mesmo diploma legal (adaptado à Região Autónoma dos
Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 23 de
Maio), é aberto um período de discussão pública sobre a operação de
loteamento urbano que a empresa Noronha e Vasconcelos, Promoção Imobiliária, S. A., pretende levar a efeito na Rua do Jogo, freguesia de Ribeirinha, do concelho da Ribeira Grande, conforme determina o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.
O respectivo projecto, estará exposto na Divisão de Obras e Urbanismo, desta autarquia.
O período de discussão pública e de exposição do respectivo projecto é de 15 dias, com início a contar da data da publicação deste
aviso, sendo o horário coincidente com o horário dos serviços onde
se encontrará exposto.
Mais faz saber que os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, na Divisão de Obras e
Urbanismo da Câmara Municipal, sendo as mesmas dirigidas ao presidente da Câmara Municipal.
1 de Setembro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José
António Silva Brum.
1000305613

Prestação de esclarecimentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna-se público que no processo de
concurso que tem por objecto a adjudicação da empreitada da obra
«Rede de drenagem de águas residuais — Navais/Estela: Construção —
Navais», aberto por anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, em 24 de Agosto do corrente ano, foi prestado um esclarecimento, do qual se juntou cópia às peças patentes em concurso.

Aviso n.º 68/2006

11 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Macedo Vieira.
1000305614

CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso
Contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos e legais efeitos se torna público que foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h),
n.º 1, e n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os
seguintes auxiliares dos serviços gerais: António Manuel Feijão Gato,
Inácia Almeida Pereira, Isaurinda da Silva Marques Caeiro, Isidro Leal
Raminhos, Maria Cremilde Marques Aleixo, Maria Luísa Pereira de
Oliveira Augusto, Mário Miguel Miguelito Rosado, Nélia Susana dos

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de mecânico operário altamente qualificado
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador de recursos humanos datado de 10 de Agosto de 2006, se
encontra aberto concurso externo de ingresso, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para provimento de um lugar de mecânico operário altamente
qualificado.
2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
3 — Requisitos gerais de admissão — são os definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
4 — Requisitos especiais — são os definidos no n.º 2 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.
5 — Remuneração e condições de trabalho — o cargo será remunerado pelo escalão 1, índice 189, a que corresponde o vencimento
mensal de 608,43 euros, sendo as condições de trabalho e regalias
sociais as vigentes para a administração local.
6 — O conteúdo funcional do lugar a prover — Decreto-Lei n.º 518/
99, de 10 de Dezembro.

