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Deliberação

Artigo 4.º
Entrada em vigor

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Torres Novas
de doze de janeiro de dois mil e dezoito

As medidas preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.

6 — Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de suspensão parcial do PDM de Torres Novas e estabelecimento de medidas
preventivas para uma área de 0,94 hectares, no Botequim, freguesia de
Meia Via — Ferroentroncamento, L.da

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Torres Novas, na Sala das
Sessões dos Paços do Concelho, tendo deliberado sob proposta da Câmara Municipal, datada de 12.12.2017, aprovar a suspensão parcial
do PDM de Torres Novas e o estabelecimento de medidas preventivas
para uma área de 0,94 hectares, no Botequim, freguesia de Meia Via,
tendo em vista a viabilização da ampliação das instalações da empresa
Ferroentroncamento, L.da
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.
12 de janeiro de 2018. — O Presidente da Assembleia Municipal,
José Manuel Paulo Trincão Marques. — O 1.º Secretário, Nuno Miguel
da Silva Cabrita Gomes Carpentier. — O 2.º Secretário, Soraia Raquel
Penedo Vieira.
Estabelecimento de Medidas Preventivas
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 7 do artigo 126.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, é deliberada a suspensão parcial do Plano
Diretor Municipal de Torres Novas, adiante abreviadamente designado
por PDM de Torres Novas, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16/97, de 5 de fevereiro, na sua redação atual, bem como
o estabelecimento de medidas preventivas.
A suspensão parcial do PDM de Torres Novas e a definição das
respetivas medidas preventivas visam a viabilização da regularização e
ampliação de armazém na localidade do Botequim.
Esta instalação tem interesse do ponto de vista público, com a ampliação do volume de negócios, a instalação da valência industrial.
Artigo 1.º
Âmbito territorial e objetivos
1 — A área abrangida pelas presentes medidas preventivas é de
0,94 hectares e corresponde à área territorial da suspensão parcial do
PDM de Torres Novas identificada em planta. Têm estas medidas preventivas como objetivo assegurar a viabilização das operações urbanísticas associadas à regularização e ampliação do estabelecimento da
empresa Ferroentroncamento — Comércio e Indústria de Fernando de
Pinho Teixeira, L.da
2 — As medidas preventivas são estabelecidas por forma a impedir a
realização de ações que alterem as condições existentes no local e que
possam assim onerar, condicionar ou comprometer as intervenções que
se pretendem realizar, bem como salvaguardar a sua compatibilização
com um correto ordenamento do território e uma efetiva proteção do
ambiente.
Artigo 2.º
Âmbito material
Na área objeto das medidas preventivas ficam proibidas todas as
operações urbanísticas e demais ações que não se conformem com o
objetivo de regularização e ampliação do estabelecimento citado no
artigo anterior, nomeadamente, operações de loteamento e obras de
urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e de reconstrução. Ficam excecionadas as que estejam isentas de procedimento
de licenciamento ou comunicação prévia e trabalhos de remodelação
de terrenos.
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MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 2686/2018
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, torna público que a Câmara Municipal, em sua reunião de 1
de fevereiro corrente, aprovou o Projeto de Regulamento adiante transcrito e nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, o submete a discussão pública, pelo prazo de 30 dias, a contar da
publicação do mesmo no Diário da República, para recolha de sugestões.
Mais se informa que o presente Projeto de Regulamento está disponível para consulta no Serviço de Atendimento ao Município (SAM) desta
Câmara Municipal, sito no Passeio das Mordomas da Romaria, durante
o horário de expediente, bem como na página eletrónica do município,
www.cm-viana-castelo.pt.
As sugestões deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, podendo ser apresentadas no SAM da Câmara Municipal, enviadas por correio para a
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Passeio das Mordomas da
Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, ou por correio eletrónico, para
cmviana@cm-viana-castelo.pt, dentro do prazo suprarreferido:
Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude
de Viana do Castelo
A temática subordinada à juventude deve ser tratada em parceria com
os jovens. Auscultar a juventude torna-se fundamental para que em conjunto possamos definir as suas necessidades, tendências e expectativas,
propondo assim ações adaptadas às suas realidades.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Viana do Castelo implementa
o Conselho Municipal da Juventude, vendo os jovens como parceiros
e interlocutores do município, com vista à criação de uma política
municipal de juventude.
A Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, aprova o regime jurídico
dos conselhos municipais de juventude, e prevê, no seu artigo 25.º,
a aprovação, pelas assembleias municipais, dos regulamentos destes
órgãos, dos quais deverão constar as disposições que os instituem, bem
como as demais normas relativas à sua composição e competências,
nos termos legais.
Atendendo à rigidez do diploma legal habilitante, que não abre margem discricionária em grande parte das matérias, o presente regulamento
traduz uma opção pela reprodução da disciplina legal aplicável, evitando
a remissão sistemática para a lei, e condensando, num único documento,
as normas relativas à criação, objetivos e modo de funcionamento do
Conselho Municipal de Juventude de Viana do Castelo.
Assim, o projeto de regulamento que agora se apresenta à consulta pública, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, visa dar cumprimento ao disposto no artigo 25.º da
Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de
10 de fevereiro.

Artigo 3.º

CAPÍTULO I

Âmbito temporal

Disposições gerais

As presentes medidas preventivas vigoram pelo prazo de dois
anos, prorrogável por mais um ano, caducando com a entrada em
vigor da Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Novas que
as suporta, procedimento determinado por deliberação tomada em
reunião de câmara de cinco de março de 2002 e publicitada através
do Aviso n.º 4858/2002, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 125 de 31 de maio, ou com a ocorrência de qualquer das situações referidas no n.º 3 do artigo 141.º do Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio.

Artigo 1.º
Lei Habilitante
O presente regulamento foi elaborado de acordo com a Lei n.º 8/2009,
de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro e
articulada com o disposto no artigo 241.º da Constituição da República
Portuguesa, bem como com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea k)
do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Artigo 2.º
Objeto
O presente regulamento cria o Conselho Municipal de Juventude de
Viana do Castelo (CMJVC), estabelecendo a sua composição, competências e regras de funcionamento.
Artigo 3.º
Natureza
O CMJVC é o órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com a participação de jovens na construção de políticas de juventude.
Artigo 4.º
Fins
O CMJVC prossegue os seguintes fins:
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de
juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras
políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto,
saúde e ação social;
b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas
à juventude;
c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;
d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e necessidades da população jovem residente no município;
e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à
juventude;
f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das competências destes relacionadas com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando
a sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;
i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito
de atuação.

principal atividades relacionadas com a juventude, bem como a associações juvenis ou grupos informais de jovens não registados no RNAJ.
Artigo 7.º
Participantes externos
Por deliberação do CMJVC, podem ser convidados a participar nas
suas reuniões, sem direito de voto, pessoas de reconhecido mérito, outros
titulares de órgãos da autarquia, representantes das entidades referidas
no número anterior que não disponham do estatuto de observador permanente ou representantes de outras entidades públicas ou privadas cuja
presença seja considerada útil para os trabalhos.

CAPÍTULO III
Competências
Artigo 8.º
Competências consultivas
1 — Compete ao CMJVC pronunciar-se e emitir parecer obrigatório,
não vinculativo, sobre as seguintes matérias:
a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude,
constantes do plano anual de atividades;
b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas
de juventude e às políticas sectoriais com aquela conexas.
2 — Compete ao CMJVC emitir parecer obrigatório, não vinculativo,
sobre projetos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre
matérias que digam respeito a políticas municipais de juventude.
3 — O CMJVC será auscultado pela câmara municipal durante a
elaboração dos projetos de atos previstos no número anterior.
4 — Compete ainda ao CMJVC emitir parecer facultativo sobre iniciativas da câmara municipal com incidência nas políticas de juventude,
mediante solicitação da câmara municipal, do presidente da câmara ou
dos vereadores, no âmbito das competências próprias ou delegadas.
5 — A assembleia municipal pode também solicitar a emissão de
pareceres facultativos ao CMJVC sobre matérias da sua competência
com incidência nas políticas de juventude.

CAPÍTULO II

Artigo 9.º

Composição

Emissão dos pareceres obrigatórios

Artigo 5.º
Composição do CMJVC
A composição do CMJVC é a seguinte:
a) O presidente da câmara municipal, que preside;
b) Um membro da assembleia municipal de cada partido ou grupo de
cidadãos eleitores representados na assembleia municipal;
c) O representante do município no conselho regional de juventude;
d) Um representante de cada associação juvenil com sede no município inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ),
incluindo as Federações Distritais/ Regionais e Federações Nacionais
de associações juvenis;
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico
e secundário com sede no município;
f) Um representante de cada associação de estudantes do ensino
superior com sede no município;
g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ
cujo âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do concelho
ou nas quais as associações de estudantes com sede no município representem mais de 50 % dos associados;
h) Um representante de cada organização de juventude partidária com
representação nos órgãos do município ou na Assembleia da República;
i) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a associações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, de âmbito nacional.
Artigo 6.º
Observadores Permanentes
Por deliberação, o CMJVC pode ainda atribuir o estatuto de observador permanente, sem direito de voto, a outras entidades ou órgãos
públicos ou privados locais, nomeadamente a instituições particulares
de solidariedade social sediadas no concelho e que desenvolvam a título

1 — Na fase de preparação das propostas de documentos relativos
às alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, a câmara municipal reúne
com o CMJVC para apresentar e discutir as linhas gerais das políticas
de juventude propostas pelo executivo municipal, assim como para
que o CMJVC possa apresentar eventuais propostas quanto a estas
matérias.
2 — Após a aprovação pelo executivo municipal dos documentos
a que aludem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, é da competência da câmara municipal enviar esses documentos, bem como
toda a documentação relevante para análise, ao CMJVC, solicitando
a emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no n.º 1 do
artigo anterior.
3 — Para efeitos de emissão do parecer obrigatório, não vinculativo,
previsto no n.º 2 do artigo anterior, a câmara municipal deve solicitá-lo
imediatamente após a aprovação do regulamento para consulta pública,
remetendo ao CMJVC toda a documentação relevante.
4 — O parecer do CMJVC solicitado no n.º 2 do artigo anterior deve ser
remetido ao órgão competente para a deliberação final, no prazo máximo
de 15 dias contados a partir da solicitação referida no número anterior.
5 — A não emissão de parecer obrigatório, no prazo previsto no n.º 4,
não obsta à sua apreciação e aprovação pelos órgãos competentes.
Artigo 10.º
Competências de acompanhamento
Compete ao CMJVC acompanhar e emitir recomendações aos órgãos
do município sobre as seguintes matérias:
a) Execução da política municipal de juventude;
b) Execução da política orçamental do município e respetivo sector
empresarial relativa às políticas de juventude;
c) Incidência da evolução da situação socioeconómica do município
entre a população jovem do mesmo;
d) Participação cívica da população jovem do município, nomeadamente no que respeita ao associativismo juvenil.
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Artigo 11.º
Competências eleitorais

Compete ao CMJVC eleger um representante do conselho municipal
de juventude no conselho municipal de educação e no Conselho Regional
de Juventude, caso exista.
Artigo 12.º
Divulgação e informação
Compete ao CMJVC, no âmbito da sua atividade de divulgação e
informação:
a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política
municipal de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes
no município e os titulares dos órgãos da autarquia;
b) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas
iniciativas e deliberações;
c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação
dos jovens residentes no município.
Artigo 13.º
Organização interna
No âmbito da sua organização interna, compete ao CMJVC:
a) Aprovar o plano e o relatório de atividades;
b) Aprovar o seu regimento interno;
c) Constituir comissões eventuais para missões temporárias.
Artigo 14.º
Competências em matéria educativa

CAPÍTULO V
Organização e funcionamento
Artigo 18.º
Funcionamento
1 — O CMJVC pode reunir em plenário e em secções especializadas
permanentes.
2 — O CMJVC pode consagrar no seu regimento interno a constituição de uma comissão permanente que assegure o seu funcionamento
entre reuniões do plenário.
3 — O CMJVC pode ainda deliberar a constituição de comissões
eventuais de duração temporária.
Artigo 19.º
Quórum
1 — O CMJVC só pode reunir quando esteja presente a maioria
legal dos seus membros, com direito a voto, nos termos do presente
Regulamento.
2 — Não se verificando, na primeira convocatória, o quórum previsto
no número anterior, o CMJVC pode reunir passados 30 minutos da hora
marcada para o inicio da reunião
Artigo 20.º
Deliberações
As deliberações são tomadas pela maioria dos membros presentes
com direito a voto.

Compete ainda ao CMJVC acompanhar a evolução da política de educação através do seu representante no conselho municipal de educação.

Artigo 21.º

Artigo 15.º

1 — O plenário do CMJVC reúne ordinariamente quatro vezes por
ano, sendo duas das reuniões destinadas à apreciação e emissão de
parecer em relação ao plano anual de atividades e ao orçamento do
município e outra destinada à apreciação do relatório de atividades e
contas do município.
2 — O plenário do CMJVC reúne ainda extraordinariamente por
iniciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo menos
um terço dos seus membros com direito de voto.
3 — No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de
entre os seus membros que, juntamente com o presidente, constituem
a mesa do plenário do CMJVC e asseguram, quando necessário, a
condução dos trabalhos.
4 — As reuniões do CMJVC devem ser convocadas em horário compatível com as atividades académicas e profissionais dos seus membros.

Comissões intermunicipais de juventude
Para o exercício das suas competências no que respeita a políticas de
juventude comuns a diversos municípios, o CMJVC pode estabelecer
formas permanentes de cooperação, através da constituição de comissões
intermunicipais de juventude.

CAPÍTULO IV
Direitos e deveres dos membros do CMJVC
Artigo 16.º

Plenário

Direitos dos membros do CMJVC
1 — Os membros do CMJVC identificados nas alíneas d) a i) do
artigo 5.º têm o direito de:
a) Intervir nas reuniões do plenário;
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apreciação
do conselho municipal de juventude;
c) Eleger um representante do conselho municipal de juventude no
conselho municipal de educação;
d) Propor a adoção de recomendações pelo conselho municipal de
juventude;
e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessárias
ao exercício do seu mandato, junto dos órgãos e serviços das autarquias
locais, bem como das respetivas entidades empresariais municipais.
2 — Os restantes membros do conselho municipal de juventude apenas gozam dos direitos identificados nas alíneas a), d) e e) do número
anterior.
Artigo 17.º
Deveres dos membros do conselho municipal de juventude
Os membros do CMJVC têm o dever de:
a) Participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer-se
substituir, quando legalmente possível;
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do conselho municipal
de juventude;
c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o
conselho municipal de juventude, através da transmissão de informação
sobre os trabalhos deste.

Artigo 22.º
Comissão permanente
1 — Compete à comissão permanente do CMJVC:
a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizar as suas atividades
externas;
b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho entre
as reuniões do plenário;
c) Exercer as competências previstas no artigo 11.º que lhe sejam
eventualmente delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetivo
regimento.
2 — O número de membros da comissão permanente é fixado no
regimento do CMJVC e deve ter em conta a representação adequada das
diferentes categorias de membros identificados no artigo 5.º
3 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são
eleitos pelo plenário do CMJVC.
4 — Os membros do CMJVC indicados na qualidade de autarcas não
podem pertencer à comissão permanente.
5 — As regras de funcionamento da comissão permanente são definidas no regimento do CMJVC.
Artigo 23.º
Comissões eventuais
Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário
do CMJVC e para a apreciação de questões pontuais, pode o CMJVC
deliberar a constituição de comissões eventuais de duração limitada.
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CAPÍTULO VI
Apoio à atividade do conselho municipal
de juventude
Artigo 24.º
Apoio logístico e administrativo
O apoio logístico e administrativo ao CMJVC é da responsabilidade
da câmara municipal, respeitando a autonomia administrativa e financeira do município.
Artigo 25.º
Instalações
1 — A câmara municipal disponibilizará instalações condignas para
o funcionamento do CMJVC.
2 — O CMJVC pode solicitar a cedência de espaço a título gratuito à
câmara municipal para organização de atividades promovidas por si ou
pelos seus membros e para proceder a audição com entidades relevantes
para o exercício das suas competências.
Artigo 26.º
Publicidade
A câmara municipal disponibilizará o acesso do CMJVC ao seu
boletim municipal e a outros meios informativos para que este possa
publicar as suas deliberações e divulgar as suas iniciativas.
Artigo 27.º
Sítio na Internet
A câmara municipal disponibilizará ao CMJVC uma página no seu
sítio na Internet, para que este possa manter informação atualizada sobre
a sua composição, competências e funcionamento e divulgar as suas
iniciativas e deliberações.

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 28.º
Regimento interno do conselho municipal de juventude
O conselho municipal de juventude aprova o respetivo regimento
interno, do qual devem constar as regras de funcionamento que não se
encontram previstas no Código do Procedimento Administrativo e na lei,
bem como a composição e competências da comissão permanente.
Artigo 29.º
Legislação subsidiária e Casos Omissos
1 — Aos casos não expressamente previstos no presente regulamento
aplica-se, subsidiariamente, o disposto na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e o Código do
Procedimento Administrativo.
2 — Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do próprio
CMJVC ou, caso tal não se mostre possível, pela Câmara Municipal.
Artigo 30.º

da utilização da reserva de recrutamento, do procedimento concursal
comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para a carreira/categoria de assistente técnico, área da infância, conforme
aviso n.º 5971/2016 publicado no Diário da República na 2.ª série,
n.º 89 de 9 de maio de 2016, foi homologada por despacho do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, de 21 de fevereiro de 2018, a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, podendo ser
consultada no placard de acesso ao Departamento de Pessoal (Edifício
Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada em www.cm-gaia.pt.
opção — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
hierárquico, nos termos do artigo 39.º da identificada Portaria.
21 de fevereiro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311149264

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO
Aviso n.º 2688/2018
Consulta pública
Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal
de Vila do Porto, torna público que, em cumprimento da deliberação
tomada pela Câmara Municipal de Vila do Porto, na sua reunião ordinária
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, a 1.ª Alteração ao Regulamento
Municipal de Apoio à Formação de Jovens — Proposta, tendo em vista
clarificar as condições de acesso ao correspondente apoio municipal, bem
como, garantir disponibilidade do/a jovem na colaboração/concretização
de projetos úteis ao Município.
Perante o suprarreferido, preconizam-se as seguintes alterações:
i) Adicionar alínea a) ao n.º 2 do artigo 1.º;
ii) Alterar redação do n.º 3 do artigo 4.º;
iii) Adicionar alínea d) ao n.º 1 do artigo 11.º;
iv) Adicionar alínea c) do n.º 2 da Cláusula 3.ª do Anexo.
Nos termos e em cumprimento do disposto no artigo 101.º do Novo
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da
data da publicação de Aviso em 2.ª série do Diário da República, estando
a proposta de alteração do regulamento, disponível nos serviços da Divisão Administrativa e Financeira e ainda disponível no sítio eletrónico
oficial do Município www.cm-viladoporto.pt.
Qualquer pessoa interessada pode apresentar, durante o período de
consulta pública, por escrito, sugestões sobre qualquer questão que
possam ser consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme disposto n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código
do Procedimento Administrativo, endereçados ao Presidente da Câmara
Municipal de Vila do Porto, entregues na Secção de Expediente, Largo
Nossa Senhora da Conceição, 9580-539 Vila do Porto, ou ainda através
do e-mail: geral@cm-viladoporto.pt.
31 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique
Lopes Rodrigues.
311117503

MUNICÍPIO DE VILA DE REI

Entrada em vigor

Edital n.º 224/2018

O presente regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da
sua publicação.

Ricardo Jorge Martins Aires, presidente da Câmara Municipal de
Vila de Rei:

15 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria
Cunha Costa.
311134595

Torna público, no uso da competência que lhe confere a alínea t)
do n.º 1 do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, ambos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, o «Regulamento de utilização do serviço de sapadores Florestais municipais de Vila de Rei», aprovado em
reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 02 de fevereiro
de 2018 e homologada pela Assembleia Municipal na sessão ordinária
de 08 de fevereiro de 2018.
Estando assim cumpridos todos os requisitos materiais, orgânicos
e formais, se encontra disponível para consulta no site da autarquia
em www.cm-viladerei.pt, para que todos os interessados dele tenham
conhecimento, nos termos da legislação em vigor.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 2687/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, para efeitos do disposto nos n.os 4,
5 e 6 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torna-se público que na sequencia

14 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Jorge
Martins Aires.
311133703

