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Diário da República, 2.ª série — N.º 146 — 1 de agosto de 2016
Lei n.º 64/2011, de 22/12, adaptada à Administração Local pela Lei
n.º 49/2012, de 29/08.
20 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
309750079
Aviso (extrato) n.º 9528/2016
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público de que, foram celebrados contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:
Patrícia Cristina da Silva Baptista dos Santos, Maria Amélia Gonçalves Paiva (início de funções a 23 de maio de 2016) e Sónia Isabel
Baptista Ramos (início de funções a 06 de junho de 2016), 1.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Salarial Única, para
a categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), por
deliberações da Câmara Municipal de 2016/03/23 e da Assembleia
Municipal de 2016/04/01;
Ana Filipa Runa Cartaxo (início de funções a 14 de junho de 2016),
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Salarial
Única, para a categoria de Assistente Operacional (Jardineiro), por
deliberações da Câmara Municipal de 2016/03/23 e da Assembleia
Municipal de 2016/04/01.

remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções
a 1 de junho de 2016, por despacho de 2016/05/23;
António Paulo Rodrigues da Rocha, para a categoria de Assistente
Operacional (Serralheiro), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções a 17 de
junho de 2016, por despacho de 2016/06/09.
20 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
309749934

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 9530/2016
Aprovação da delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Moure

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público de que, em conformidade com os meus despachos, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:

António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde, no uso da competência que lhe é conferida pelo
artigo 56.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público
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 e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto que
a Assembleia Municipal de Vila Verde na sua sessão ordinária de 27 de
junho de 2016 deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, tomada
na sua reunião ordinária de 06 de junho de 2016, aprovar a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Moure, incluindo o Relatório
Descritivo e Justificativo e o Quadro dos Benefícios Fiscais, e a Planta
com a Delimitação da ARU. Mais se informa que, todos os interessados
poderão consultar os referidos elementos no site do município em www.
cm-vilaverde.pt bem como, na Unidade de Ordenamento do Território
no edifício da Câmara Municipal sito na Praça do Município, todos os
dias úteis durante o horário normal de expediente.

Artur Filipe Barreto Carmona, para a categoria de Fiscal Municipal
de 2.ª Classe (carreira não revista), 1.ª posição remuneratória e nível

14 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.

20 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
309749837
Aviso (extrato) n.º 9529/2016

209735094

