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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso n.º 9462/2002 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos, torna-se público que foram celebrados, ao abrigo dos arti-
gos 18.º e seguintes 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,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, contratos de trabalho a termo certo, com os trabalha-
dores seguintes:

Francisco Manuel Gonçalves Coelho — cantoneiro de limpeza, por
despacho de 4 de Outubro de 2002, com início a 7 de Outubro
de 2002, pelo prazo de um ano.

Manuel António Elias do Rosário — cantoneiro de limpeza, por
despacho de 4 de Outubro de 2002, com início a 8 de Outubro
de 2002, pelo prazo de um ano.

Rui Miguel Carriço Lacão — cantoneiro de limpeza, por despacho
de 4 de Outubro de 2002, com início a 7 de Outubro de 2002,
pelo prazo de um ano.

8 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, Norberto
António Lopes Patinho.

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º 9463/2002 (2.ª série) — AP.  — Em conformidade
com o disposto no 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 despa-
cho do presidente da Câmara Municipal de 6 de Setembro de 2002,
foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, por um período
de seis meses, com João Paulo Pinheiro Gaspar Sotto-Mayor de
Carvalho na categoria de técnico superior de 2.ª classe, licencia-
tura em direito, grupo de pessoal técnico superior.

7 de Outubro de 2002. — O Vereador com competência delega-
da, Francisco José Aguiar Ramalho Correia.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Aviso n.º 9464/2002 (2.ª série) — AP.  — Pelo presente se
torna público que a Assembleia Municipal de Ribeira Brava, no uso
das competências que lhe são conferias pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apro-
vou na sua reunião de 27 de Setembro de 2002, a alteração do
Regulamento do Parque Municipal de Estacionamento da Câmara
Municipal de Ribeira Brava, o qual se publica em anexo.

1 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes.

Alteração do Regulamento do Parque Municipal
de Estacionamento da Câmara Municipal de Ribeira Brava

Artigo 9.º

Legitimidade de acesso ao parque de estacionamento

1 — Têm acesso ao piso 0 e -1 os automóveis ligeiros com
altura máxima de 1,90 m, incluindo a viatura e carga.

2 — Têm acesso ao piso 1 os automóveis ligeiros com peso
bruto até 3500 kg.

3 — Não é permitido a entrada a qualquer tipo de atrelados,
motociclos, ciclomotores, veículos movidos a gás e autocaravanas.

Artigo 19.º

Horário de funcionamento

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — Diariamente o parque encontra-se fisicamente encerrado

das 20 horas ou das 22 horas às 7 horas e 30 minutos, respectiva-
mente no período de inverno e de verão, coincidindo estes perío-
dos com a data de vigor da hora oficial de inverno e de verão para
a Região Autónoma da Madeira.

CAPÍTULO III

Tarifas

Artigo 20.º

Regime tarifário

Período de funcionamento e acesso ao público:

1.ª hora — 0,50 euros;
2.ª hora — 1 euro;
3.ª hora — 1,50 euros;
4.ª hora e seguintes até o máximo de seis horas — 2 euros;
A partir da 6.ª hora retoma o ciclo inicial da tabela de tari-

fas.

1 — A utilização do parque a que se refere o presente Regula-
mento fica sujeira ao pagamento das tarifas que constam da tabela
anexa a este Regulamento, a qual ficará a fazer parte integrante
da Tabela de Taxas do Município.

2 — Estão isentos do pagamento de tarifas, os elementos efec-
tivos da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Ribeira Brava
no exercício das suas funções, bem como as viaturas municipais
do concelho de Ribeira Brava em serviço.

Aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia Munici-
pal da Ribeira Brava, em 27 de Setembro de 2002.

Artigo 25.º

Coimas

1 — [...]
2 — Em caso de extravio do bilhete será pago o corresponden-

te desde a hora de abertura do parque até à hora do pagamento.

Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal da
Ribeira Brava em 19 de Setembro de 2002.

Aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia Munici-
pal da Ribeira Brava em 27 de Setembro de 2002.

Edital n.º 518/2002 (2.ª série) — AP.  — José Ismael Fernan-
des, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, Região
Autónoma da Madeira:

Torna público, nos termos do artigo 118.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na sequência da deliberação tomada por
esta Câmara Municipal na sua reunião ordinária pública realizada
no dia 19 de Setembro de 2002, que se submete a apreciação pú-
blica, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação do presente
edital no Diário da República, o projecto de alteração ao Regula-
mento do Cartão Jovem Municipal.

2 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes.

Alteração ao Regulamento do Cartão Jovem Municipal

Artigo 5.º

Entidade promotora

A Câmara Municipal de Ribeira Brava alterou o artigo 5.º do
Regulamento do Cartão Jovem Municipal, permitindo que os seus
portadores possam usufruir de um desconto de 60% nas tributa-
ções relacionadas com a aquisição de habitação mantendo-se as
restantes taxas.

Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal da
Ribeira Brava, em 19 de Setembro de 2002.

Aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia Munici-
pal da Ribeira Brava em 27 de Setembro de 2002.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Edital n.º 519/2002 (2.ª série) — AP.  — Derrama a cobrar
em 2003. — Manuel Castro de Almeida, presidente da Câmara Mu-
nicipal do concelho de São João da Madeira:

Torna público que, sob proposta da Câmara Municipal aprovada
na reunião de 3 de Setembro de 2002, a Assembleia Municipal de


