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Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 16 de março de 2017
Aviso (extrato) n.º 2797/2017

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de janeiro de 2017, nos termos do n.º 1
do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e Lei
n.º 68/2013 de 29 de agosto, adaptada à Administração Autárquica pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi renovada
a comissão de serviço, por um período de três anos, do licenciado João
Francisco Catarino Santos Eleutério, para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau, Chefe de Divisão de Urbanismo e Espaço Público, com
efeitos a 10 de março de 2017.
17 de fevereiro de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cipriano Cabrita.
310276254

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 2798/2017
Alteração do Plano de Pormenor para a Avenida Professor Machado
Vilela, entre a Praça da República e a Rua dos Bombeiros, Rua
do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao Autarca,
Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira dos lados Norte e Sul
e áreas envolventes ao Campo da Feira e Quartel do Bombeiros.
Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestão do Território, nos termos do n.º 1, do artigo 119.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º, do
mesmo diploma, e de acordo com o preceituado no artigo 56.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público que a Câmara Municipal de
Vila Verde, em reunião de 6 fevereiro de 2017, deliberou, por unanimidade, iniciar o processo de Alteração do Plano de Pormenor para a Avenida Professor Machado Vilela, entre a Praça da República e a Rua dos
Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento
ao Autarca, Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira dos lados Norte
e Sul e áreas envolventes ao Campo da Feira e Quartel do Bombeiros,
estabelecendo um prazo de 150 dias para a elaboração da proposta.
A presente alteração é efetuada ao abrigo do disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 115.º do RJIGT, decorrendo esta da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes.
Do mesmo modo se informa que, foi deliberado não sujeitar a alteração do Plano de Pormenor ao procedimento de Avaliação Ambiental
Estratégica, por se considerar que esta não é suscetível de provocar
efeitos significativos no ambiente, conforme definido no n.º 1 e n.º 2
do artigo 78.º do RJIGT.
Mais se informa, tal como disposto no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT,
que os interessados poderão, no prazo de 15 dias uteis contados a partir
da data de publicação no Diário da República, formular sugestões bem
como apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração. Estas
deverão ser apresentadas por escrito até ao termo do referido período,
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, utilizando
para o efeito o impresso próprio que pode ser obtido na Câmara Municipal ou na página da internet (http://www.cm-vilaverde.pt).
Os interessados poderão consultar os documentos aprovados, na
página da internet (http://www.cm-vilaverde.pt) ou na Unidade de Ordenamento do Território da Câmara Municipal de Vila Verde, durante
as horas normais de expediente.
13 de fevereiro de 2017. — O Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.
610317783

Aviso n.º 2800/2017
Lista unitária de ordenação final
Para os efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do procedimento concursal comum, na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de posto de trabalho de um técnico superior da área de
recreação lazer e turismo, aberto por aviso n.º 13384/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro de 2016,
homologada por meu despacho de 22 fevereiro de 2017, encontra-se
afixada nestes serviços e disponibilizada na página eletrónica desta
autarquia em www.cm-vimioso.pt.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos
os candidatos do ato de homologação da lista de ordenação final.
24 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Fidalgo Martins.
310303194

MUNICÍPIO DE VOUZELA
Aviso (extrato) n.º 2801/2017
Conclusão com sucesso do período experimental
de diversos trabalhadores
Em cumprimento do disposto no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, foi determinada por meu despacho, datado de 27 de janeiro
de 2017, na sequência da avaliação atribuída pelo júri responsável
pelo acompanhamento e avaliação do período experimental, por mim
homologada, na mesma data, a conclusão com sucesso do período
experimental das trabalhadoras: Maria Celeste Almeida Maia Costa,
Maria de Fátima Correia Valente Rodrigues, Teresa Margarida Lopes
Rodrigues Marques, Sílvia Maria Gonçalves Marques, Susana Isabel
Silva Martins de Almeida, Ana Beatriz Gomes Ferreira, Carminda da
Silva Cardoso Oliveira, Olinda Carreira Matos Rodrigues, Lucinda Maria
Anjos Morais Torres, Maria Cristina de Almeida Ruas Simões, Márcia
Alexandra Ferreira Pinto, Isabel Maria da Silva Correia, contratadas
por recurso a reserva de recrutamento interna, constituída na sequência de procedimento concursal comum, aberto pelo aviso de abertura
n.º 1876/015, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 34, de 18
de fevereiro, para a constituição de relação jurídica de emprego público
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional, área
funcional de Auxiliar de Ação Educativa.
30 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel Ladeira Pereira, Eng.
310304247

FREGUESIA DE ASSUNÇÃO
Aviso n.º 2802/2017

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou, por motivo de aposentação, a relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado o trabalhador José Manuel Neves Xavier, da categoria
de Assistente Operacional, posicionado entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e nível remuneratório entre 4 e 5, da tabela remuneratória
única, com efeitos a 01 de dezembro de 2016.

José de Jesus Pires Louro, Presidente da Junta de Freguesia de
Assunção, torna público que o Executivo da Freguesia, reunido em
sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas
e Preços da Freguesia de Assunção, assim como a sua sujeição à
consulta pública pelo prazo de 30 dias, contados desde a data de
publicação do presente aviso no Diário da República. O projeto de
alteração encontra-se disponível para consulta, na sede da Freguesia,
sita em Rua de Olivença, 17, 7340-019 Arronches, e ainda no sítio
da Freguesia, em http://www.jf-assuncao.pt. Os interessados podem
apresentar eventuais sugestões, as quais deverão ser formuladas por
escrito e dirigidas ao Senhor Presidente da Freguesia.

23 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Fidalgo Martins.
310302595

20 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Freguesia de Assunção,
José de Jesus Pires Louro.
310300018

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Aviso n.º 2799/2017

