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emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de um 
posto de trabalho de Assistente Operacional (Telefonista) da carreira e 
categoria de Assistente Operacional, aberto pelo Aviso n.º 8563/2010 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 83, de 29 de abril, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado em 5 de janeiro de 2012 com o candidato Fábio José Branco 
Pereira, com a remuneração de 485,00 €, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Assistente Operacional, nível 
remuneratório 1 da tabela remuneratória única.

6 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Bernardino António 
Bengalinha Pinto.
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 Aviso n.º 1516/2012

Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 
31 de dezembro; 3 -B/2010, de 28 de abril; 34/2010, de 2 de setembro e 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, torna -se público que na sequência do 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de um 
posto de trabalho de Técnico Superior (Licenciado em Contabilidade ou 
Gestão de Empresas ou Administração Pública) da carreira e categoria 
de Técnico Superior, aberto pelo Aviso n.º 8562/2010 publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 83, de 29 de abril e após negociação 
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado em 1 de julho de 2011 
com a candidata Maria José Ferreira Chaveiro Espinho Cravinho, com 
a remuneração de 1.750,73 €, entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e 
entre os níveis remuneratórios 23 e 27 da carreira e categoria de Técnico 
Superior (Gestão de Empresas).

A candidata, à data da contratação era possuidora de relação jurídica 
de emprego público, pelo que nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, manteve 
a posição remuneratória que detinha.

Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 20 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, foi deliberada em 29 de dezembro de 2011 pela Câmara Municipal 
a utilização da reserva de recrutamento constituída para preenchimento 
de outro posto de trabalho de Técnico Superior (Gestão de Empresas), 
tendo sido celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado em 
30 de dezembro de 2011 com o candidato posicionado em 2.º lugar na 
lista unitária de ordenação final — João Pedro Branco Murteira, com a 
remuneração de 1.201,45 €, correspondente à 2.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Técnico Superior (Gestão de Empresas), nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

6 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Bernardino António 
Bengalinha Pinto.
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 MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Edital n.º 122/2012
Luís Filipe Soromenho Gomes, presidente da câmara municipal de 

Vila Real de Santo António, torna público que, por deliberação tomada 
em reunião ordinária da câmara municipal em 6 de dezembro de 2011, e 
aprovação da assembleia municipal em sua sessão de 19 de dezembro de 
2011, procedeu à constituição da Área de Reabilitação Urbana — ARU, de 
forma a revitalizar o Centro Histórico de Vila Real de Santo António, bem 
como melhorar significativamente o nível de infraestruturas e a qualidade 
urbanística do concelho, nos termos das disposições conjugadas da alínea h) 
do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, do Decreto -Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, e do artigo 71.º do Estatuto dos Benefício Fiscais:

1 — A aprovação, nos termos dos artigos 7.º, 14.º e 34.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, a Área de Reabilitação Urbana 
correspondente às Unidades de Execução n.º 1, 2 e 3, tal como definidas 
nos respetivos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana:

a) Unidade de execução 1, delimitada a norte pela rua de Ayamonte, 
a sul pela rua 25 de Abril, a este a avenida da República e a oeste a rua 
da Princesa.

b) Unidade de execução 2, delimitada a norte pela rua de Ayamonte, a 
sul pela rua 25 de Abril, a este a rua da Princesa a oeste as ruas de José 
Barão e do Jornal do Algarve.

c) Unidade de execução 3, delimitada a norte pela rua de Ayamonte, 
a sul pela rua 25 de Abril, a este as ruas de José Barão e do Jornal do 
Algarve e a oeste as ruas de António Capa e a 1.º de Maio.

2 — A aprovação, nos termos dos artigos 33.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, dos Programas Estratégicos de 
Reabilitação Urbana correspondentes às Unidades de Execução n.º 1, 
2 e 3 enquanto operações de reabilitação urbana sistemática.

3 — A constituição, nos termos do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, da VRSA, SGU, EM como entidade 
gestora da operação de reabilitação nas áreas referidas no n.º 1.

4 — A atribuição, nos termos do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, dos seguintes benefícios fiscais em 
sede de impostos municipais, constantes do artigo 71.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, nas Áreas de Reabilitação Urbana referidas no n.º 1:

i) Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são isentos de 
imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar 
do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação.

ii) São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração 
autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria 
e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado.

5 — Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 33.º, do artigo 36.º, 
dos artigos 44.º a 48.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
são delegados à VRSA, SGU, EM, na qualidade de entidade gestora dos 
Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana, os seguintes poderes, 
nas áreas de reabilitação urbana respetivas:

i) As competências para a prática dos atos administrativos inseridos 
nos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia de opera-
ções urbanísticas, e ainda de autorização de utilização, que, nos termos 
do disposto no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, sejam da competência 
da câmara municipal ou do seu presidente;

ii) Inspeções e vistorias, nomeadamente as competências para orde-
nar e promover, em relação a imóveis localizados na respetiva área de 
reabilitação urbana ou na área de intervenção da SRU, a realização de 
inspeções e vistorias de fiscalização, nos termos previstos no regime 
jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro;

iii) Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística nos termos 
previstos no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado 
pelo Decreto  -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro;

iv) Cobrança de taxas;
v) Receção das cedências ou compensações devidas.

6 — Nos termos dos artigos 54.º a 64.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, são expressamente delegados na VRSA, SGU, EM, 
na qualidade de entidade gestora dos Programas Estratégicos de Rea-
bilitação Urbana, os poderes necessários para o desenvolvimento dos 
seguintes instrumentos de execução, nas áreas de reabilitação urbana 
respetivas:

i) Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas;
ii) Empreitada única;
iii) Demolição de edifícios;
iv) Direito de preferência;
v) Arrendamento forçado;
vi) Servidões;
vii) Expropriação;
viii) Venda forçada;
ix) Reestruturação da propriedade.
21 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe 

Soromenho Gomes.
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 MUNICÍPIO DE VINHAIS

Aviso n.º 1517/2012
Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de 2 de 

janeiro de 2012, e a partir desta data, passa o Chefe de Gabinete de apoio 
pessoal ao Presidente da Câmara, Dr. Pedro Miguel Martins Miranda, 
a exercer funções a meio tempo, com o vencimento correspondente a 
1.174,31 €, nos termos do n.º 3 do artigo 74.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

17 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Américo 
Jaime Afonso Pereira, Dr.
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