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(de acordo com o disposto na Portaria n.º 79/2010
de 9 de fevereiro)

Cardoso, 3610-128 Tarouca, nos dias úteis e durante o horário de atendimento ao público, (9h-16h),, bem como no portal da internet em
www.cm-tarouca.pt.
As reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento deverão ser apresentados por escrito e dirigidas ao Presidente
da Câmara Municipal de Tarouca, entregues diretamente nos serviços
municipais, remetidos por correio ou através do correio eletrónico:
peru@cm-tarouca.pt.
31 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Valdemar de
Carvalho Pereira.
311789173

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 16841/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, publicita que 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
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211 de 03 de
novembro, com oferta na BEP n.º OE201611/0017, e de acordo com o
despacho de 18 de setembro de 2018 foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com o seguinte trabalhador: Sandra Martins
Costa para a categoria de Assistente Operacional, funções de Auxiliar
Administrativo, do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município de Viana do Castelo, ficando sujeito a um período experimental
de 90 dias, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o
vencimento correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria
de Assistente Operacional, do nível remuneratório 1, correspondente a
€580,00 (quinhentos e oitenta euros), da tabela remuneratória única, com
efeitos ao dia 02 de novembro de 2018 para: Sandra Martins Costa.
15 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria
Costa.
311786962

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
Aviso n.º 16842/2018

311780781

MUNICÍPIO DE TAROUCA

Para os efeitos previstos no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que foi concluído com sucesso o período
experimental, da trabalhadora Sara Margarida Félix Manarte Gouveia,
na carreira/categoria de Assistente Operacional, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, na
sequência do procedimento concursal aberto por Aviso n.º 8994/2017,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 152, de 8 de agosto
de 2017.
5 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng.º Gustavo de Sousa Duarte.
311789676

Aviso n.º 16840/2018
Discussão pública dos projetos dos Programas Estratégicos
de Reabilitação Urbana (PERU’S) da sede do concelho, de
Ucanha e Gouviães, de Salzedas, de S. João de Tarouca e do
Outeiro.
Valdemar de Carvalho Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, torna público, que a Câmara Municipal na sua reunião realizada
em 31 de outubro de 2018, deliberou proceder à abertura do período
de discussão pública dos projetos de ORU — Operações de Reabilitação Urbana Sistemática integradas nas ARU — Áreas de Reabilitação
Urbana da Sede do Concelho de Tarouca, de Ucanha e Gouviães, de
Salzedas, de S. João de Tarouca e de Outeiro de acordo com o previsto
no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
na sua redação atual, e ainda no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio.
O período de discussão pública tem início decorridos 5 dias sobre a
data da publicação do presente aviso no Diário da República, e tem a
duração de 20 dias úteis.
Durante esse período os interessados poderão consultar os referidos
projetos na Câmara Municipal de Tarouca, Av. Dr. Alexandre Taveira

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aviso n.º 16843/2018
Para cumprimento do estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público
que cessou a relação jurídica de emprego público por aposentação do
seguinte trabalhador — Manuel Luís Fernandes Oliveira — Assistente
Operacional, 6.ª posição remuneratória, com efeitos a 01 de novembro
de 2018.
2 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado.
311787789

MUNICÍPIO DE VILA REAL
Declaração de Retificação n.º 837/2018
Para os devidos efeitos, retifica-se o Aviso n.º 15899/2018, publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 212, de 5 de novembro de 2018,

