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e categoria de que é titular, tempo de serviço na mesma, atividade que 
executa e avaliação de desempenho, relativa aos últimos três anos.

A presente oferta de emprego estará ainda disponível na página ele-
trónica do Município de Sana Maria da Feira.

15 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Emídio Ferreira 
Santos Sousa, Dr.

309198145 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 15162/2015
Em cumprimento do 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 6 de abril, torna -se público que foi homologada, por meu despacho 
datado de 4 de dezembro de 2015, a lista unitária de Ordenação Final do 
procedimento concursal comum de contratação em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para um posto 
de trabalho de assistente operacional (Motorista de Transportes Coleti-
vos), aberto por Aviso n.º 3376/2015 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 62, de 30 de março de 2015, encontrando -se disponível na 
página eletrónica deste município em www.cm -santarem.pt e afixada 
no átrio da entrada do edifício dos paços do município e na Divisão de 
Recursos Humanos e Administração.

9 de dezembro de 2015. — A Vereadora, Susana Pita Soares (com 
competência Delegada e Subdelegada por via do Despacho n.º 70/P, de 
24/06/2015, do Presidente da Câmara).

309202818 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Edital n.º 1203/2015
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal 

de Santo Tirso:
Torna público, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 47.º e ar-

tigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e artigo 56.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que na sequência das deliberações da 
assembleia municipal de 30/06/2015 (itens 15.B e 15.C), sob proposta 
da câmara municipal de 18/06/2015 (itens 7.B e 7.C), foram celebrados 
entre o Município de Santo Tirso e as Juntas de Freguesia da União 
das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba D’Ave e da União das 
Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, nos dias 26 e 27 de 
novembro do corrente ano, respetivamente, os contratos de delegação 
de competências que têm por objeto a realização das obras de adapta-
ção para a instalação de um Espaço do Cidadão, e a respetiva gestão 
e funcionamento, no edifício onde funciona a sede da respetiva Junta 
de Freguesia, nas condições que constam dos contratos de delegação 
de competências.

Mais torna público que os referidos contratos encontram -se disponí-
veis, na íntegra, para consulta, nos Editais n.º 143 e 144 de 9/12/2015, 
afixados no edifício da câmara municipal, na sede das Juntas de Freguesia 
da União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba D’Aves e União 
das Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, bem como na 
página eletrónica com o endereço www.cm -stirso.pt.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e 
publicado nos termos legais.

9 de dezembro de 2015. — O Presidente, Dr. Joaquim Couto.
309206406 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 15163/2015
Para efeitos do disposto e em conformidade com a alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que 
por meu despacho do dia 10 de setembro de 2015, foi autorizada a 
mobilidade interna à trabalhadora deste Município com contrato de 
trabalho por tempo indeterminado nos termos do artigo 92.º e seguintes 
da LTFP aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 e de acordo com o n.º 3 
do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

Mobilidade Interna Intercarreiras:
Catarina Alexandra Alves Freitas Santos da carreira/categoria de 

Assistente Operacional, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, 

com efeitos a partir de 4 de janeiro de 2016, com a remuneração cor-
respondente à 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, pelo 
período de 18 meses.

17 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. António 
José Martins Coutinho.

309207062 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 15164/2015

Áreas de reabilitação urbana de Aguiar, de Alcáçovas
e de Viana do Alentejo

Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Viana do Alentejo, torna público que a Assembleia Municipal 
em sessão ordinária realizada em 26 de novembro de 2015, deliberou, 
nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-
-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, aprovar a delimitação das áreas 
de reabilitação urbana de Aguiar, de Alcáçovas e de Viana do Alentejo.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do mesmo 
decreto -lei, os elementos que acompanham a deliberação da delimi-
tação das áreas de reabilitação urbana poderão ser consultados na pá-
gina eletrónica da Câmara Municipal de Viana do Alentejo (www.cm-
-vianadoalentejo.pt) e nas instalações do Balcão Municipal da Câmara 
Municipal de Viana do Alentejo, sito na Rua Brito Camacho, n.º 13, em 
Viana do Alentejo, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.

14 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo, Bernardino António Bengalinha Pinto.

209209696 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 15165/2015

Procedimento Concursal Comum para a Constituição
da Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo

Indeterminado — Assistente Operacional (área de Mecânica)

Lista unitária de ordenação final
Para cumprimento do disposto no artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público, que se encontra afixada, na Divisão de 
Recursos Humanos e disponível para consulta na página eletrónica desta 
Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.cmvfxira.com (link: 
“listas de ordenação final”), a Lista Unitária de Ordenação Final, do 
procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso n.º 1874/2015, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 34, de 18 de fevereiro 
de 2015, a qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara de 14 de dezembro de 2015.

14 de dezembro de 2015. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

309196793 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso n.º 15166/2015

Plano de Pormenor do Passeio de Santo António (PPSA)
Nos termos do n.º 2, do Artigo 88.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, torna -se público que a Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António, deliberou na sua reunião de 9 de dezembro de 2015, 
aprovar a realização do Plano de Pormenor do Passeio de Santo António 
(PPSA), aprovando os termos de referência que fundamentam a sua 
oportunidade e fixam os respetivos objetivos.

Uma vez assegurado o enquadramento acima descrito, convidam -se todos 
os interessados a formular sugestões, assim como a apresentar informações, 
por escrito, até 15 dias úteis contados a partir da data de publicação deste 


