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4 — De 18 aos 54 anos de idade, bilhete individual — 2,13 euros.
5 — Mais de 55 anos de idade, bilhete individual — grátis.
Artigo 2.º

2 — Outras actividades/instituições sem entradas pagas, por balneário, por hora — 10,66 euros.
3 — Actividades com entradas pagas, por hora — 31,98 euros.
4 — Clubes, associações do concelho com actividade regular
federada de enquadramento exclusivo em pavilhão — grátis.

Acesso geral de utentes às piscinas do interior
1 — Programa natação para todos:
1.1 — Subprograma escola de natação:
1.1.1 — Classes normais, mensalidade, individual — 29,32 euros.
1.1.2 — Classes especiais, mensalidade, individual — 34,64 euros.
1.1.3 — Natação livre, acesso individual — 1,59 euros.
1.1.4 — Natação empresas, mensalidade, grupo — 266,50 euros.
1.2 — Subprograma escola vai à piscina:
1.2.1 — Desporto na escola de natação — grátis.
1.2.2 — Ensino especial (apoios educativos) — grátis.
1.2.3 — Classes de formação desportiva curricular — variante de
desporto (estabelecimento de ensino do concelho), sem enquadramento técnico, grupo, aula — 10,66 euros.
1.2.4 — Classes de formação desportiva (desporto escolar ou
outras, estabelecimentos de ensino do concelho e instituições de
solidariedade social do concelho), sem enquadramento técnico,
grupo, aula — 21,32 euros.
2 — Desporto federado, sem enquadramento técnico, grupo,
aula — 10,66 euros.
3 — Grupos especiais organizados (utilização pontual):
3.1 — Sem enquadramento técnico, grupo, aula — 79,95 euros.
3.2 — Com enquadramento técnico, grupo, aula — 106,60 euros.
Observação. — Nas classes normais do subprograma escola de
natação, o pagamento da mensalidade será bonificado em 10% no
caso de inscrição e frequência de dois familiares directos, e em
15% para três ou mais familiares directos. Esta bonificação não é
acumulável com outros descontos existentes.
Artigo 3.º
Aluguer de mobiliário
1 — Chapéus, cada e por dia — 2,13 euros.
2 — Cadeiras, cada e por dia — 1,07 euros.
SUBSECÇÃO I

Ginásios e sala de musculação
Artigo 4.º
Ginásios/sala de musculação
1 — Grupos organizados, com actividade regular, por hora —
6,40 euros.
SUBSECÇÃO II

Court de ténis e bate bolas

Artigo 8.º
Utilização dos balneários dos pavilhões municipais sem
utilização do espaço do pavilhão e ou ginásio
1 — Actividade de treino, formação ou ensino desportivo curricular (estabelecimentos de ensino do concelho), por balneário, por
hora — 6,17 euros.
2 — Outras actividades/instituições sem entradas pagas, por balneário, por hora — 10,66 euros.
3 — Clubes, associações do concelho com actividade regular federada, de enquadramento exclusivo em pavilhão — grátis.
Observação. — Em todos os serviços desportivos da responsabilidade da Câmara Municipal de Tondela, os portadores do cartão jovem municipal de Tondela têm um desconto de 30%. Este
desconto não é acumulável com outros existentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 5471/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo a tempo parcial. — Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do
presidente datado de 17 de Junho de 2005, decidiu contratar a termo
resolutivo a tempo parcial, nos termos da alínea i) do n.º 1 artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, Maria João Paes Cardoso
Loureiro, com a categoria de técnica, pelo período de um ano,
eventualmente renovável com início no dia 1 de Julho de 2005, a
remunerar pelo índice proporcional ao 400. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
1 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues.
Aviso n.º 5472/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo resolutivo. — Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente datado de 17 de Junho de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo
nos termos da alínea i) do n.º 1 artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, Irene José Esteves de Oliveira de Vargas Pecegueiro,
com a categoria de técnica, pelo período de um ano, eventualmente
renovável com início no dia 1 de Julho de 2005, a remunerar pelo
índice 400. (Isento de Visto do Tribunal de Contas.)
1 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues.

Artigo 5.º

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Court de ténis

Artigo 7.º

Edital n.º 457/2005 (2.ª série) — AP. — Regulamento de
Circulação Rodoviária e Operações de Cargas e Descargas de
Mercadorias no Município de Torres Vedras. — Carlos Manuel
Soares Miguel, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras:
Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 130.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e no artigo 91.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, ambos na sua actual redacção, que a Assembleia Municipal em sua sessão ordinária de 17 de Junho de
2005, aprovou o Regulamento Municipal em título, o qual entrará
em vigor no 30.º dia posterior à sua publicação em Diário da República.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Utilização de pavilhões desportivos municipais
e ou ginásio com ou sem utilização de balneários

E eu, (Assinatura ilegível), director de Departamento Administrativo e Financeiro, o subscrevi.

1 — Actividade de treino, formação ou ensino desportivo curricular
(estabelecimentos de ensino do concelho), por hora — 6,17 euros.

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel.

Acesso de utentes, individual e por hora — 1,59 euros.
Artigo 6.º
Bate bolas
Acesso de utentes, individual e por hora — 1,59 euros.
SECÇÃO II
Pavilhões desportivos municipais ou de gestão municipal

