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Montante
(em euros)

4 — Limpeza de jazigos (uma vez por mês) ......................
5 — Limpeza de capelas (uma vez por mês) ......................
6 — Pequenas reparações, pinturas e conservações ............

20,00
30,00
15,00

*Para os não recenseados os valores de referência são acrescidos em 100%.
ARTIGO 17.°
Agravamentos
1 — Sobretaxa por cada mês de atraso ............................... 10%*
2 — Inumações fora do horário estabelecido ...................... 100%
3 — Transferências e doações para não familiares ............. Não permitido.

*Para os não recenseados os valores de referência são acrescidos em 100%.
3000219936

JUNTA DE FREGUESIA DE MOSCAVIDE
Aviso
Nomeação
Na sequência da homologação da lista de classificação final do
concurso externo geral de ingresso para dois auxiliares de serviços
gerais, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 72, de 11 de Abril de 2006, nomeio para o lugar de auxiliar de
serviços gerais do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Moscavide, com a remuneração correspondente ao escalão I, índice 128,
existindo cabimento para o efeito:
Ana Maria Miranda Galão Mendonça
Bruno Miguel Cardoso Simões

de 28 de Outubro de 2006, votou por unanimidade o estabelecimento
do parecer acima citado, sobre a simbologia a seguir descrita:
Brasão — escudo de prata, monte de negro, movente da ponta;
acantonadas em chefe, as cruzes da Ordem do Templo e da Ordem de
Malta, de vermelho; brocante sobre o todo, uma palma de ouro posta
em pala, carregada de uma faca de vermelho. Coroa mural de prata de
três torres. Listel branco, com a legenda a negro «MONTE REDONDO — ARCOS DE VALDEVEZ».
Bandeira — vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho. Haste
e lança de ouro.
Selo — nos termos da lei, com a legenda «Junta de Freguesia de
Monte Redondo — Arcos de Valdevez».
31 de Outubro de 2006.— O Presidente da Junta, José Manuel
Rodrigues Lourenço.
3000220083

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
Aviso
Renovação de contrato de trabalho
a termo certo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de
23 de Outubro de 2006, foi renovado o contrato de trabalho a termo
certo resolutivo, nos termos da alínea h) do n.° 1 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 23/2004, de 22 de Junho, pelo período de dois anos,
com início de funções a 1 de Dezembro de 2006, com o seguinte
trabalhador:
António Manuel Ferreira Timóteo — motorista de ligeiros.
30 de Outubro de 2006. — A Presidente da Junta, Isaura Maria
Elias Crisóstomo Bernardino Morais.
1000307975

16 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, Daniel Vitorino Bernardo de Lima.
3000220033

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO

Aviso

Edital

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administração de 23 de Outubro de 2006, proferida ao abrigo do artigo 76.° do
Decreto-Lei n.° 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.° 117/
99, de 11 de Agosto, foi autorizada a concessão de licença sem vencimento por um ano ao condutor de máquinas pesadas e veículos especiais Fernando de Assunção Guerreiro, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2007, inclusive.

José Manuel Rodrigues Lourenço, presidente da Junta de Freguesia
de Monte Redondo, concelho de Arcos de Valdevez, faz pública a
constituição da simbologia heráldica desta freguesia, conforme parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 28 de Setembro de 2006, nos termos da Lei n.° 53/91, de 7
de Agosto.
Por proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de
Monte Redondo — Arcos de Valdevez, em sua reunião extraordinária

25 de Outubro de 2006. — Pela Directora-Delegada, o Director do
Departamento Financeiro, Carlos Paiva.
3000219854

