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200 m dos estabelecimentos de ensino básico e secundário.» deve
ler-se «Condições de exploração — As máquinas de diversão a que
se reporta este Regulamento não poderão ser colocadas em explo-
ração em locais que se situem a menos de 100 m dos estabeleci-
mentos de ensino básico e secundário.»

16 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Alfredo
Falamino Barroso.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Aviso n.º 414/2004 (2.ª série) — AP.  — José Ismael Fer-
nandes, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, Região
Autónoma da Madeira, no uso dos poderes que me são conferidos
pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea u), conjugado com o artigo 91.º,
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

Faz saber que a Assembleia Municipal na sua sessão de 12 de
Dezembro corrente, aprovou, sob proposta da Câmara de 27 de
Novembro último, a alteração à tabela de tarifas do parque de es-
tacionamento da vila da Ribeira Brava, para entrar em vigor no
dia imediato ao da sua publicação no Diário da República.

16 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Is-
mael Fernandes.

Tabela de tarifas do parque de estacionamento
da vila da Ribeira Brava (a que se refere o artigo 20.º)

Período diário:

a):

1.ª hora — 0,50 euros;
2.ª hora — 1,20 euros;
3.ª hora — 1,70 euros;
4.ª hora e seguintes até o máximo de seis horas — 2,30 eu-

ros.

b) A partir da 6.ª hora retoma o ciclo inicial da tabela de
tarifas.

Período com reserva de espaço:

a) Aluguer quinzenal (com reserva de espaço) — 32,50 eu-
ros;

b) Aluguer mensal (com reserva de espaço) — 65 euros;
c) Aluguer anual (com reserva de espaço) — 780 euros.

Período de encerramento físico — conforme o ponto 5 do ar-
tigo 19.º:

a) Aluguer quinzenal (sem reserva de espaço) — 16,50 eu-
ros;

b) Aluguer mensal (sem reserva de espaço) — 32,50 euros;
c) Aluguer anual (sem reserva de espaço) — 390 euros.

Tarifas

Pagamento de tarifas

Artigo 21.º

1 — ........................................................................................
2 — ........................................................................................

3 — .........................................................................................
4 — Nas tarifas constantes deste artigo já está incluído o IVA à

taxa legal.

Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal de
Ribeira Brava, em 27 de Novembro de 2003.

Aprovado por maioria em reunião da Assembleia Municipal de
Ribeira Brava, no dia 12 de Dezembro de 2003.

Aviso n.º 415/2004 (2.ª série) — AP.  — José Ismael Fer-
nandes, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, Região
Autónoma da Madeira, no uso da competência de poderes que me
são conferidos pelo artigo 68.º, alínea u), conjugado com o artigo
91.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

Faz saber que a Assembleia Municipal na sua reunião de 12 de
Dezembro corrente, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal
de 30 de Outubro último, a alteração à estrutura orgânica dos ser-
viços municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
88, de 14 de Abril de 1992, no seu artigo 12.º, aditar o artigo 12.º-
A.

17 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Is-
mael Fernandes.

Aditar à estrutura orgânica dos serviços municipais, pu-
blicado no Diário da República,  2.ª série, n.º 88, de 14
de Abril de 1992, no seu artigo 12.º, o artigo 12.º-A, que
é o seguinte:

Artigo 12.º-A

Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos

1 — O GEPJ é um serviço de apoio técnico-jurídico ao Gabine-
te do Presidente da Câmara e com funções exclusivas de mera consulta
jurídica.

2 — São atribuições do GEPJ — emitir pareceres e elaborar estudos
jurídicos.

3 — O GEPJ é coordenado pelo consultor jurídico de mais ele-
vada categoria profissional em exercício efectivo de funções no
mesmo gabinete.

E aditar e rectificar ao quadro de pessoal publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 78, de 17 de Junho de 2002, as seguin-
tes vagas.

Aprovado por unanimidade na reunião da Câmara Municipal de
30 de Outubro de 2003.

Aprovado por maioria pela Assembleia Municipal em reunião
de 12 de Dezembro de 2003.

Aviso n.º 416/2004 (2.ª série) — AP. — José Ismael Fernandes,
presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, Região Autóno-
ma da Madeira:

No uso da competência de poderes que me são conferidos pelo
artigo 68.º, alínea u), conjugado com o artigo 91.º, ambos da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, faz saber que a
Assembleia Municipal, na sua reunião de 12 de Dezembro cor-
rente, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal de 30 de
Outubro último, a alteração do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Ribeira Brava.

Quadro de pessoal

Número de lugares
Obser-

Grupo de pessoal Nível Carreira/designação Categoria

Existentes Vagos Providos Criados Total
vações

Operário qualificado – Operário qualificado (pe- Encarregado ................... 2 2
dreiro). Principal........................ 5 5 (a)

Operário......................... 1 4 2 7
Ajudante ......................... 2 2
Aprendiz ........................ 2 2


