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TARIFAS GERAIS 2006/07
Reins

Escolas de Natação
Recreativa

Inscrições
12,50 €
10,50 €

ESCOLAS DE NATAÇÃO
Bebés
Crianças 3-14 anos

Sábado
18,50
15,50

 15 anos
Natação Desportiva

crição
12 €
10 €

Seguro
Anual
6 €
6 €

2ªs Vias
4,60 €
4,60 €

1x Semana

2x Semana

3xSemana

13,50

20,00 €

23,20 €

15,50

21,00 €

27,90 €

23,20
€
27,9 €

18,50

NATAÇÃO RECREATIVA

Renovação
de
Inscrição
8,25 €
8,25 €

26,50 €

COM CARTÃO DE UTENTE

Até aos 6 anos
1
5
10
15
1
5
10
15

Dos 7 aos 17 anos

 18 anos

HIDROGINÁSTICA
 15 anos
NATAÇÃO CLINICA
Hidroterapia
Preparação para o Parto

Mensalidade

Entrada Gratuita
Utilização
1,60 €
Utilizações
8,00 €
Utilizações
15,70 €
Utilizações
23,20 €
Utilização
3,00 €
Utilizações
10,50 €
Utilizações
20,50 €
Utilizações
30,05 €

SEM
CARTÃO DE UTENTE
Entrada
Gratuita

1 Utilização

2,60 €

1 Utilização

3,25 €

Sábado
22,70 €

1x Semana
20,70 €

2x Semana
25,75 €

3x Semana
30,30 €

Sábado
24,75 €
Curso110€(16sessões)

1x Semana
22,70 €

2x Semana
28,20 €

3x Semana
31,00 €

28,50 €

31,00 €

Consulta
32,00 €

Curso40,00€(16sessões)

Pós Parto
Modalidade Reeducativa
Postural
Aluguer de pistas para
cursos

30 euros/hora máximo de 10 pessoas por pista

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

1 — Descontos familiares:
a) O terceiro membro de um agregado familiar — 3 % de desconto
na mensalidade — escolas de natação;
b) O quarto membro de um agregado familiar — 5 % de desconto
na mensalidade — escolas de natação;
c) O quinto ou mais membros de um agregado familiar — 10 %
de desconto na mensalidade — escolas de natação.
2 — Descontos para utentes com idade igual ou superior a
65 anos — 10 % de desconto nas mensalidades, na renovação e aquisição do cartão de utente para a recreativa — escolas de natação.
3 — Descontos por pagamentos antecipados:
a) Pagamento de três meses — desconto de 5 %;
b) Pagamento de seis meses — desconto de 11 %;
c) Pagamento de 11 meses — desconto de 17 %.
4 — Descontos devido a inscrição simultânea em duas actividades — o utente que se encontre inscrito no mesmo mês em duas actividades individuais em simultâneo tem um desconto de 20 % sobre
o valor total das duas mensalidades.
5 — Desconto para empresas e entidades (mínimo de 10 pessoas) — 10 % de desconto em todas as modalidades, excepto para
empresas e entidades que estabeleçam protocolos com o município
de Óbidos.
6 — Descontos para casos sociais especiais — no âmbito da política
social do município de Óbidos poderão ser considerados outro tipo
de descontos totais ou parciais, dirigidos a casos sociais especiais.
Notas
1 — Os utentes apenas podem usufruir de um dos descontos referidos nos n.os 1 a 5. Não é possível a acumulação de descontos.
No caso de um utente poder usufruir de mais de um tipo de desconto, deverá optar pelo que considere mais vantajoso.
2 — Consideram-se elementos de um agregado familiar apenas pais
e filhos que vivam sob dependência daqueles.

Aviso n.o 6322/2006 — AP
Torna-se público que, por meu despacho de 27 de Setembro de
2006, autorizei a celebração de contrato administrativo de provimento
para exercer funções de técnico superior de educação social, em regime
de estágio, com Mónica Sofia Pinheiro Cardoso Leal, classificada em
1.o lugar no concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica superior de educação social do grupo de
pessoal técnico superior, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.a série, n.o 40, de 24 de Fevereiro de 2005.
A candidata deverá iniciar funções no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.o, n.o 1,
conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
27 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Alexandre Oliveira Cardoso Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA
Aviso n.o 6323/2006 — AP
Contrato administrativo de provimento (prorrogação)
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 11 de Outubro de 2006, exarado no uso das competências que
me são conferidas pela alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei
n.o 169/99, de 18 de Setembro, foi prorrogado o contrato administrativo
de provimento, pelo período necessário à conclusão do processo de
recrutamento com vista ao provimento do respectivo cargo, o qual
foi aberto por meu despacho de 30 de Janeiro de 2006, da agente Maria
Adelaide Madeira Ventura, a exercer o cargo de auxiliar de acção
educativa.
Esta prorrogação produzirá efeitos a 1 de Novembro de 2006, para
a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Nuno Manuel
Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.

