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06 de abril, torna-se público que a Câmara Municipal de Sobral de
Monte Agraço, em reunião ordinária de 04 de julho de 2018, deliberou
a extinção do procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público destinado ao preenchimento de
1 posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico — Referência B — Turismo, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 246, em 26 de dezembro de 2016 e na BEP,
sob o código OE201701/0315.
Após publicação no Diário da República e na página da internet da
Autarquia, serão os candidatos notificados em conformidade.

Torna-se ainda público que os interessados poderão consultar todos
os elementos que acompanham a proposta de delimitação da Área de
Reabilitação Urbana, conforme n.º 2 do artigo 13.º do citado Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana, na página eletrónica do município —
www.tondela.pt, bem como no edifício dos Paços do Concelho no Balcão
Único da Divisão de da Administração Geral, Planeamento e Urbanismo,
durante as horas de expediente.
26 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, José António Gomes
de Jesus.

16 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Quintino, Eng.
311524245

MUNICÍPIO DE SOURE
Aviso n.º 11144/2018
Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática
da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Soure, orientada por
um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU).
Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Soure, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro na sua atual redação, que a Assembleia
Municipal de Soure, na sua sessão ordinária de 29 de junho de 2018
deliberou aprovar por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal,
tomada na sua reunião ordinária de 29 de junho de 2018, a Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática para a Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Soure, orientada por um Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU).
Mais se informa que, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU,
os elementos que acompanham a Operação de Reabilitação Urbana
(ORU), designadamente o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU) se encontram publicados na página eletrónica do município em
www.cm-soure.pt.
18 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Mário
Jorge da Costa Rodrigues Nunes.
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MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 11145/2018
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, se faz público que, na sequência
do Procedimento Concursal para ocupação de um posto de trabalho
na carreira e categoria de Assistente Técnico no âmbito do Programa
de Regularização extraordinária de Vínculos Precários, cujo aviso de
abertura foi publicado na Bolsa de Emprego Público no dia 2 de maio
de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com início em 20/07/2018, com Teresa Morgadinho dos Santos Fernandes.
A remuneração é a correspondente à 1.ª posição remuneratória, da
carreira de assistente técnica a que corresponde a remuneração base
683,13 €.
20 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Botelho.
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MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 11146/2018
José António Gomes de Jesus, presidente da Câmara Municipal
de Tondela, torna público que foi deliberado por unanimidade em
assembleia municipal de Tondela realizada em 22 de junho de 2018,
sob proposta da deliberação do executivo de 19 de junho de 2018,
a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Caramulo, que
incluí a Memória Descritiva e justificativa, a Planta de Delimitação
e o Quadro de Benefícios Fiscais nos termos do n.º 1 do artigo 13.º
do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, 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,

311543572

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 11147/2018
Regresso antecipado ao serviço de licença sem vencimento
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º, conjugado com o artigo 280.º e 281.º do Anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público
que por despacho de 07 de maio de 2018, foi autorizado o pedido de
regresso antecipado, ao serviço, da situação de licença sem remuneração
por onze meses, concedida em 01 de dezembro de 2017, solicitado pela
trabalhadora do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, Luísa Fátima
Barreira Pereira Martins, com a categoria de Assistente Operacional,
com efeitos a partir do dia 09 de maio de 2018.
12 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng. António Cardoso Barbosa.
311528652
Aviso n.º 11148/2018
Consolidação definitiva de mobilidade intercarreiras
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que a câmara Municipal de
Vieira do Minho, por deliberação tomada em reunião ordinária de 09 de
maio de 2018, sob proposta do senhor Presidente da Câmara municipal,
deliberou consolidar definitivamente a mobilidade intercarreiras, por
reunir todas as condições previstas no artigo 99.º-A da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), artigo aditado pelo n.º 1 do

