30 263

Diário da República, 2.ª série — N.º 247 — 27 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
artigo 14.º do Regulamento do Conselho Municipal do Ambiente do
Concelho de Valongo, nos seguintes termos:
Artigo 14.º
Determinação dos membros do CMA
1 — O CMA é composto por membros colectivos e individuais.
Insere-se na primeira categoria qualquer instituição com personalidade jurídica ou que, não a tendo, seja ainda assim aceite pelo município.
2 — A composição do CMA é determinada pelo município e de
acordo com a tabela seguinte:

de Alargamento e Generalização das Actividades de Enriquecimento
Curricular, aprovado pelo Despacho n.º 12 591/2006, do Ministério
da Educação, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de
16 de Junho de 2006, sendo certo que a remuneração base mensal
devida pelo exercício das funções ora contratadas é a correspondente
à remuneração horária da categoria de técnico superior de 2.ª classe,
escalão 1, índice 400 (8,49 euros/hora), estabelecido na escala salarial
das carreiras do regime geral da função pública.
12 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares.
1000308886

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA
Categoria de membros

Presidente da Assembleia Municipal
Presidente da Câmara e/ou vereador
do Pelouro do Ambiente ou seu
representante.
Representante das juntas de freguesia
Departamento de Serviços Culturais
e Qualidade de Vida.
Departamento de Serviços de Urbanismo.
Associação Empresarial de Valongo
Centro da Área Educativa do Porto
Coordenador do Concelho de Valongo.
Associação das Colectividades do
Concelho de Valongo.
Empresa Águas de Valongo, S. A. ...
Delegação de Saúde do Concelho de
Valongo.
Estabelecimento de ensino superior/
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Forças de segurança .......................
Bombeiros voluntários ...................
Associações de defesa do ambiente
do concelho de Valongo.

Sistema

Número
de
membros

Permanente
Permanente

1
1

Permanente
Permanente

1
1

Permanente

1

Permanente
Permanente

1
1

Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 80.º, aplicado por
força do artigo 81.º, n.º 3, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, esclarece-se que, por lapso, referiu-se a quantidade de 1 un no
artigo 10.35 do Capítulo 10 — Rede de Águas, do mapa de medições/
orçamento. Mais se esclarece que para este artigo deverá ser dado
preço unitário ao subartigo 10.35.4.1.
O presente esclarecimento prende-se com as peças patentes no
concurso público para a construção do Arquivo Municipal, publicado
no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 209, de 30 de
Outubro de 2006.

Permanente

1

16 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Vítor Miguel Martins Arnaut Pombeiro.
1000308162

Permanente
Permanente

1
1

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Permanente

1

Aviso n.º 61/06

Permanente
Permanente
Permanente

1
2
Tantos quantas
as associações
legalmente
constituídas
do concelho.

Total .............................................

14

3 — Os membros do CMA devem residir ou ter actividade no concelho, ou possuir com o município alguma ligação relevante.
4 — Qualquer instituição que cumpra os requisitos dispostos nos
n.os 1 e 3 pode solicitar ao município a sua integração no CMA.
5 — A participação nas reuniões do CMA não confere aos seus
membros direito a senhas de presença ou a qualquer outra compensação financeira.
Aprovado por deliberação da Câmara Municipal, em 22 de Setembro 2006.
Aprovado por deliberação da Assembleia Municipal, em 29 de Setembro de 2006.
12 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo.
3000217983

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS
Aviso
Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Agosto de 2006, e 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi celebrado um contrato de trabalho a termo resolutivo, e tempo parcial,
com início no dia 4 de Dezembro de 2006 e com termo no dia 30 de
Junho de 2007, com Milena Machado Barroso, para o exercício das
funções de professor, com fundamento na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, nos termos do Programa

Aviso
Esclarecimento

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de mecânico auto principal
Nomeação
Torna-se público que, por meu despacho de 5 de Dezembro de 2006,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio no cargo de mecânico auto principal, Paulo José Barbieiri Ferreira Mendes,
único classificado no concurso supramencionado.
O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.
5 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222388

Aviso n.º 67/06
Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico superior de arquivo de 1.ª classe
Nomeação
Torna-se público que, por meu despacho de 5 de Dezembro de 2006,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio no cargo de técnica superior de arquivo de 1.ª classe, Sónia Maria Gonçalves Ferreira, única classificada no concurso supramencionado.
A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.
5 de Dezembro de 2006. — O Director Municipal de Administração Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
3000222389

Aviso
Abertura de concurso interno de acesso geral
para um lugar de arquitecto principal
Processo n.º 71/06
1 — Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho de
12 de Outubro de 2006 do vereador da área, por delegação de compe-

