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Diário da República, 2.ª série — N.º 182 — 20 de setembro de 2018
por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 4 de setembro de
2018, ao abrigo do n.º 2 do aludido artigo 36.º, da citada Portaria:
Nome

Classificação

1.º Noémia de Fátima Lopes Balau . . . . . . . . . . . . . . . 16,72 valores
2.º Nuno Filipe Delgado Abade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,22 valores
5 de setembro de 2018. — O Presidente de Câmara, João Manuel
Ventura Grilo de Melo Lobo.
311631327

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 13386/2018
Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU)
do Centro Histórico de Alvalade
Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém, torna público, que em sessão extraordinária da
Assembleia Municipal de 19 de julho de 2018, sob proposta da Câmara
Municipal de 28 de junho de 2018, foi aprovada a alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de
Alvalade, em conformidade com a planta em anexo e de acordo com
o previsto no n.º 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, na sua atual redação.
Torna-se ainda público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
que a alteração da delimitação da ARU do Centro Histórico de Alvalade
é composta pela Memória Descritiva, Planta de Delimitação e o Quadro
de Benefícios Fiscais. Os referidos elementos podem ser consultados na
página eletrónica do Município no endereço www.cm-santiagocacem.
pt ou na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, no edifício da
sede do Município, entre as 8.30h e as 16.00h.
4 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
Beijinha.

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso (extrato) n.º 13387/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos do despacho do
Sr. Vice-Presidente da Câmara, de 22 de agosto, foi autorizada a prorrogação, até 3 de dezembro de 2018, da licença sem remuneração, do nosso
trabalhador, Augusto José Fonseca Silva, Assistente Operacional.
31 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311628428

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 13388/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 4 do
artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado para a seguinte categoria/carreira:
Assistente Operacional/Auxiliar de Ação Educativa, de acordo com
o aviso de abertura publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 25,
de 5 de fevereiro, na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE
201502/0057 e no Jornal “Jornal de Notícias” de 6 de fevereiro, todos
do ano 2015, foi homologada a decisão da classificação atribuída pelo
respetivo Júri e consequentemente, determinada a conclusão com sucesso do período experimental da seguinte trabalhadora: Sofia Maria
Anacleto Pereira.
14 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria Costa.
311630355
Aviso n.º 13389/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 4 do
artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado para a seguinte categoria/carreira:
Assistente Técnico/Museografia, de acordo com o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 224, de 22 de novembro,
na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE 201611/0417 e no
Jornal “Jornal de Notícias” de 23 de novembro, todos do ano 2016, foi
homologada a decisão da classificação atribuída pelo respetivo Júri e
consequentemente, determinada a conclusão com sucesso do período
experimental dos seguintes trabalhadores: Hermenegildo de Araújo Lamas Viana, Lúcia Sofia Peres Bonifácio, Regina Silva Pereira, Ricardo
Jorge Solipa Barreiros e Filipe Alves Freitas.
14 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria Costa.
311630299
Aviso n.º 13390/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
três e vinte e três de julho de dois mil e dezoito, concedi licenças sem
remuneração, pelo período de 12 (doze) meses, e 11 (onze) meses, respetivamente, nos termos dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, a Ricardo Salvador Moreira Vieira e Ana Teresa Gomes Almeida, com as categorias de Assistente Técnico e Assistente
Operacional — Auxiliar de Ação Educativa, com efeitos aos dias 20 de
agosto de 2018 e 01 de agosto de 2018, respetivamente.
21 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria
Costa.
311630128
Aviso n.º 13391/2018

311629068

José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento concursal comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto

