261

Diário da República, 2.ª série — N.º 2 — 3 de janeiro de 2018
sições constantes no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com
a redação introduzida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto,
a Técnica Superior, Margarida Teodora da Silva Gonçalves Trindade
cessou a seu pedido a comissão de serviço, no cargo de Chefe Divisão
de Educação e Cultura, a partir de 6 de dezembro de 2017.
11 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310985742

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 190/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, torna público, que a Câmara Municipal em reunião realizada no dia 7 de dezembro de 2017, deliberou submeter, nos termos
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, o projeto
de alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de
Urbanização e Edificação a discussão pública, que terá início após o
5.º dia útil a seguir à publicação do presente aviso, com a duração de
30 dias úteis.
Mais se informa que o presente projeto está disponível para consulta
no Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) desta Câmara Municipal,
sito no Passeio da Mordomas da Romaria, durante o horário de expediente,
e na página eletrónica da Câmara Municipal, www.cm-viana-castelo.pt.
As sugestões deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, podendo ser apresentadas no SAM ou
através do endereço eletrónico sam@cm-viana-castelo.pt, dentro do
prazo supra referido.
13 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria
da Cunha Costa.
310992887

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
Declaração de Retificação n.º 16/2018
Procedimento concursal comum para a constituição de relações
jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 14776/2017, da abertura
de procedimento concursal, para constituição de relação jurídica de
emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de 1 posto
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 07 de dezembro de 2017,
publica-se o seguinte aviso retificativo. Assim, no 8.2, onde se lê
«A posição remuneratória de referência para a carreira de Técnico
Superior corresponde à 1.ª posição da carreira, nível remuneratório
da tabela remuneratória única a que corresponde o valor de 995,51€»
deve ler-se «A posição remuneratória de referência para a carreira de
Técnico Superior corresponde à 2.ª posição da carreira, nível remuneratório da tabela remuneratória única a que corresponde o valor de
1201,48€. Onde se lê «10.1 — Nível habilitacional exigido e requisitos
específicos: Licenciatura, conforme alínea a), do n.º 1, do artigo 86.º,
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho» deve ler-se «10.1 — Nível habilitacional exigido e requisitos específicos: Licenciatura em Serviço
Social, conforme alínea a), do n.º 1, do artigo 86.º, da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho». O prazo para apresentação de candidaturas será
prorrogado por mais dez dia úteis a contar da data de publicação do
presente aviso retificativo.
7 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel
dos Santos Freire.
310987605

MUNICÍPIO DE VILA REAL
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 191/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que foi homologado por
meu despacho datado de 23 de novembro de 2017, a conclusão com
sucesso dos períodos experimentais, para a categoria de Assistente
Operacional, da carreira de Assistente Operacional, na sequência
do procedimento concursal comum para contratação por tempo indeterminado de seis Assistentes Operacionais para o preenchimento
de seis postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), na modalidade de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, aberto
por Aviso n.º 7245/2016 (Referência B) publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 109, de 07 de junho de 2016, dos seguintes
trabalhadores:
Ana Cristina Gonçalves Carvalho Lopes;
Cristiana Alexandra Sousa Vieira Pereira;
Isabel Maria Pereira Rodrigues;
Maria da Fé Lima da Silva;
Maria Manuela Esteves Martins;
Sílvia Margarida Fernandes Pereira.
7 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng.º António
Cardoso Barbosa.
310985289
Aviso n.º 192/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que foi homologado por
meu despacho datado de 23 de novembro de 2017, a conclusão com
sucesso do período experimental de Manuel Armindo Nova Couto,
para a categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente
Técnico, na sequência do procedimento concursal comum para
contratação por tempo indeterminado de um Assistente Técnico
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico (Segurança e Higiene no Trabalho),
na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, aberto por Aviso n.º 7327/2016 (Referência
B) publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 08 de
junho de 2016.
27 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng.º António
Cardoso Barbosa.
310985167

Aviso n.º 193/2018
Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código
de Procedimento Administrativo e do disposto no artigo 241.º da
Constituição da República Portuguesa, torna público que a Câmara
Municipal, em reunião de onze de dezembro de dois mil e dezassete, deliberou submeter a audiência dos interessados e consulta
pública, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente edital na 2.ª série do Diário da República, o
Projeto de Alteração do Código Regulamentar do Município de Vila
Real — Parte D — Título IV — Capítulo IV — Mercado Municipal,
que se encontra disponível para consulta no site institucional do
Município em www.cm-vilareal.pt.
Os interessados poderão dirigir por escrito as suas sugestões à Câmara
Municipal de Vila Real para Av. Carvalho Araújo, 5000-657 Vila Real
ou através de correio eletrónico para o endereço geral@cm-vilareal.pt
no período acima mencionado.
14 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de
Vila Real, Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.
310996329

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Despacho n.º 181/2018
Subdelegação de competências nos dirigentes
Por razões de celeridade e desburocratização dos serviços,
subdelego na Chefe de Qualidade, Atendimento e Fiscalização,
Eng.ª Michele Alves, e no Chefe da Divisão de Urbanização e
Edificação, Arq. José Manuel Fonseca Figueiras, as seguintes
competências:
a) Decidir no âmbito do Capítulo III, do Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas Municipais, correlacionadas com as respetivas
áreas de intervenção municipal, concedendo isenções e reduções de
taxas, no que se refere designadamente aos artigos 25.º, 25.º-A, 25-B e
25-C, excecionado o n.º 3, do artigo 25-A e,n.º 2, do artigo 25.º-C, nos
termos do n.º 1, do artigo 26-A.
11 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
310996118

