6924

Diário da República, 2.ª série — N.º 50 — 12 de março de 2014

c) Recolha de RSU a grandes produtores — Contentor de 800 litros — 6,74 €.
3 — Aluguer de equipamentos para deposição de resíduos urbanos,
por unidade:
a) Contentor de 120 litros — 20,20 €;
b) Contentor de 240 litros — 32,32 €.

SECÇÃO 2
Disposições finais
Artigo 3.º
IVA
Aos valores constantes do presente tarifário acresce IVA à taxa legal
aplicável.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Joaquim Cesário
Cardador do Santos.
207660968

MUNICÍPIO DA SERTÃ
Aviso n.º 3542/2014
Alteração ao Plano de Pormenor da zona industrial de Cernache
do Bonjardim
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal da Sertã,
torna público, ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 6 do Decreto-Lei n.º 46/2009, e conforme deliberação do órgão executivo municipal de 5 de março de 2014, que está em fase de conclusão a
alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Cernache do
Bonjardim.
Assim, ao abrigo do n.º 3 do artigo 77 do Decreto-Lei n.º 46/2009,
estabelece-se um período de discussão pública de 22 dias úteis, contados a partir do quinto dia ao da publicação deste Aviso no Diário da
República, para formulação de reclamações, observações ou sugestões
que possam ser consideradas no âmbito do presente procedimento de
alteração.
Os elementos a submeter a discussão pública são:
a) O projecto de alteração ao Plano de Pormenor;
b) A justificação de isenção de avaliação ambiental;
c) A acta de conferência decisória da CCDRC.
Os interessados poderão consultar o Plano na Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal da Sertã, de segunda-feira a sexta-feira
entre as 8h30 m e as 17h30 m.
O conteúdo das reclamações, observações ou sugestões deve ser
apresentado por requerimento, devidamente identificado, dirigido ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã. Este requerimento poderá
ser enviado por correio, por fax (274600301) ou por email: cmsgeral@
cm-serta.pt.
5 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.
207666581

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 3543/2014
Procedimento concursal comum para contratação em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — técnico superior — Diretor Técnico do Teatro Municipal
de Sá de Miranda.
Na sequência de procedimento concursal para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 1 posto de

trabalho de técnico superior — funções de Diretor Técnico do Teatro
Municipal de Sá de Miranda, aberto por publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 03 de julho de 2013 e na bolsa de emprego
público sob o n.º OE201307/0049:
Decorrido o prazo de audiência dos interessados preceituado no n.º 1
do artigo 36.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, verificou-se
não ter havido pronunciamento dos candidatos excluídos no decurso do
procedimento concursal relativamente à referida lista.
Assim, para os efeitos consignados no n.º 6 do artigo 36.º da portaria
n.º 83-A/2009, torna-se público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal supracitado foi homologada, por despacho
do Sr. Presidente da Câmara de 28 de fevereiro de 2014.
A lista unitária de ordenação final foi publicitada em local público do
edifício dos Paços do Concelho, bem como na página eletrónica desta
autarquia, em www.cm-viana-castelo-pt/recrutamento de pessoal, onde
poderá ser consultada.
28 de fevereiro de 2014. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos, Ana Margarida Ferreira da Silva.
307662003
Aviso n.º 3544/2014
Procedimento Concursal Comum para contratação de 1 posto de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior — Nutrição.
No seguimento do procedimento concursal, publicado no Diário da
República 2.ª série, n.º 133, de 12 de julho, na BEP Bolsa de Emprego
Público, n.º OE201307/0185, e no Jornal “Público”, de 13 de julho,
todos do ano de 2013.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código Procedimento Administrativo,
conjugado com o artigo 36.º de 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, verificou-se não ter havido qualquer pronunciamento por
parte dos candidatos.
Assim, torna-se público a Lista Unitária de Ordenação Final Homologada dos candidatos ao referido procedimento concursal.
Mais torna público que, a referida Lista de candidatos será afixada na
Secção de Pessoal da Câmara Municipal de Viana do Castelo e publicitada na página oficial desta Autarquia em http://www.cm-viana-castelo.
pt/pt/recrutamento-pessoal.
28 de fevereiro de 2014. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos, Ana Margarida Ferreira da Silva.
307661859

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Aviso (extrato) n.º 3545/2014
Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho do
Presidente da Câmara, datado de 6 de fevereiro de 2014, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com a redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril
e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e Lei n.º 68/2013, de 29 de
agosto, com adaptação à Administração Local, pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, foram renovadas as comissões de serviço, por
um período de três anos, do licenciado Francisco Catarino Santos
Eleutério para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe
de Divisão de Gestão do Espaço Público e da licenciada Sandra
Isabel Rodrigues do Carmo para o cargo de direção intermédia de
2.º grau, Chefe de Divisão de Educação e Juventude, com efeitos
a 01 de abril de 2014.
11 de fevereiro de 2014. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Maria da Conceição Cipriano Cabrita.
307611135

