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público que por meu despacho de 12 de novembro de 2013, proferido nos 
termos da conjugação dos artigos 21.º, n.º 9, 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e pela alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, renovei a comissão de serviço, 
pelo período de três anos, da técnica superior do Mapa de Pessoal do 
Município, Fernanda Maria Fernandes Morais da Cunha Lamas, no cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão Financeira, com 
efeitos a partir do dia 29 de dezembro de 2013, inclusive.

13 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Carlos André 
Teles Paulo de Carvalho.

307567275 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 1930/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

20 de janeiro de 2014, e nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi designado José Vitorino Pereira, 
como Adjunto do meu Gabinete de Apoio.

23 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

307565914 

 MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Edital n.º 107/2014

Classificação do «Solar dos Almeidas» como Monumento
de Interesse Municipal

Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal de 
Trancoso, torna público que, nos termos do artigo 57, n.º 1 do Decreto-
-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, e para efeitos do artigo 32, n.º 1 
do mesmo diploma legal, e do artigo 29 do n.º 2 da Lei n.º 107/2001 
de 8 de setembro, por deliberação da Câmara Municipal de Trancoso, 
em sua reunião realizada a 20 de novembro de 2013, foi classificado o 
edifício «Solar dos Almeidas», sito em Terrenho, União de Freguesias 
de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, deste Concelho, 
como Monumento de Interesse Municipal.

14 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Amílcar 
José Nunes Salvador.

307538155 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 1931/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37 da 

Lei n.º 12 -A/08 de 27 de fevereiro, faz -se publico que, Israel Bernardo 
da Cunha Oliveira, foi designado através Despacho n.º 135/PCM/2013 
de 21 de outubro, para o exercício de funções no cargo de Adjunto de 
Gabinete de Apoio à Presidência, cessando o referido cargo a 20 de 
dezembro de 2013, conforme despacho do Senhor Presidente da Câmara 
de 16 de janeiro de 2014.

21 de janeiro de 2014. — O Vereador, por delegação de competências, 
Dr. Manuel Monteiro.

307557311 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso n.º 1932/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, nos termos do n.º 4, 

do artigo 43.º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na 
sequência da cessação do mandato do anterior Presidente da Câmara 
Municipal, cessou o exercício de funções, da Secretária do Gabinete 
de Apoio Pessoal, Cidália Maria dos Santos Henriques da Silva, com 
efeitos a 21/10/2013.

19 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Sousa Henriques.

307539776 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Edital n.º 108/2014

Atualização da Taxa Municipal de Direito de Passagem

Luís Filipe Soromenho Gomes, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Real de Santo António, torna público, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, que de acordo com o previsto no art.º 106 da lei n.º 5/2004 de 
10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas) sob proposta da 
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, aprovada na reu-
nião ordinária de 5 de novembro de 2013, a Assembleia Municipal, 
na sessão ordinária de 28 de novembro de 2013 aprovou, o percentual 
a aplicar no ano de 2014 de 0,25 %, relativo a direitos e encargos de 
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamento 
e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas (TMDP).

Para constar e conhecimento geral se lavrou o presente edital e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e é objeto 
de publicação no boletim municipal, num jornal regional, na página 
eletrónica do Município e no Diário da República.

2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Filipe Soromenho Gomes.

307517192 

 Edital n.º 109/2014

Atualização das taxas e preços em vigor 
no município para o ano de 2014

Luís Filipe Soromenho Gomes, presidente da Câmara Municipal de 
Vila Real de Santo António, torna público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos 
termos dos Regulamentos Municipais, nomeadamente, o Regulamento 
Geral da Taxas Municipais e o Regulamento do Urbanismo e Edificação, 
que a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, na sua reunião 
extraordinária de 19 de novembro de 2013, e a Assembleia Municipal 
na sua sessão extraordinária de 30 de dezembro de 2013, aprovaram a 
atualização para o ano de 2014, das taxas, em vigor no Município, nos 
termos seguintes:

Todas as taxas e preços em vigor no Município são atualizadas em 
2 % (coeficiente 1.020).

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital que vai ser 
afixado nos lugares de estilo e é objeto de publicação nos jornais regio-
nais editados na área do Município, no Boletim Municipal, na página 
eletrónica do Município e no Diário da República.

2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Soro-
menho Gomes.

307517135 

 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Declaração de retificação n.º 105/2014
Nos termos do n.º 2 do artigo 148.º do Código do Procedimento 

Administrativo, procede -se à retificação do teor constante do ane-
xo IV — organograma, do Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14 
de janeiro de 2014, despacho n.º 650/2014, pelo facto de conter inexa-
tidão em relação ao artigo 1.º do anexo I, o qual define a composição 
da estrutura flexível.

Assim, torna -se público o anexo IV — organograma, em conformidade 
com a estrutura flexível, aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão 
ordinária realizada em 21 de dezembro de 2013.

22 de janeiro de 2014. — O Vereador, com competência delegada, 
Manuel de Oliveira Lopes. 




