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 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 17016/2008
Armando Jorge Mendonça Varela, presidente da Câmara Municipal de 

Sousel, torna público que, por deliberação tomada em Reunião Ordinária 
do Órgão Executivo de 14 de Março de 2008 e em Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de 25 de Abril de 2008, e após publicação na 2.ª 
série do Diário da República de 10 de Janeiro de 2008 e rectificação na 
2.ª do Diário da República de 30 de Janeiro de 2008, se publica o Edital 
definitivo do Regulamento Municipal de Publicidade e Propaganda, nos 
termos do artigo 91.º da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.

19 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
300362526 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Edital n.º 554/2008
José Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, 

torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 
28 de Abril de 2008 deliberou, sob proposta da Câmara Municipal de 
Tavira:

1 — Reformular a epígrafe e o n.º 4 do artigo 27.º, o corpo do ar-
tigo 28.º, o n.º 3 do artigo 33.º, todos do Regulamento e Tabela de Taxas 
e Tarifas Municipais, e bem assim a reformulação das epígrafes das Sec-
ções I e II do Capítulo II, da epígrafe do artigo 3.º, do corpo do artigo 6.º, 
do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 29.º, todos da Tabela de Taxas 
que faz parte do referido instrumento regulamentar nos seguintes termos: 
onde se lê «autorização» deverá ler -se «comunicação prévia».

2 — Reformular a redacção das epígrafes dos artigos 16.º e 20.º da 
Tabela de Taxas que faz parte do referido instrumento regulamentar, 
nos seguintes termos:

«Artigo 16.º
Autorização de utilização

Artigo 20.º
Autorizações de utilização»

19 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, José Macário Cor-
reia.

300365183 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 555/2008

Alteração ao alvará de loteamento
Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras:
Torna público que, por deliberação desta Câmara Municipal tomada 

na reunião ordinária de 13/05/2008, e para cumprimento do artigo 22.º 
Do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, está aberto, durante 15 dias, 
inquérito público sobre a Alteração ao Alvará de loteamento n.º 07/2001, 
para o prédio sito em Casal Corado, freguesia de S. Pedro e Santiago, 
deste concelho, registado na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 4981 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 8340, cujo 
titular é FLEXBOR — Sociedade Técnica de Equipamentos, Lda., a 
que se refere o processo n.º LT 03/00 Req.º n.º 2420/07, cujo prazo se 
inicia 8 dias após a publicação no Diário da República.

Quaisquer reclamações, observações ou sugestões sobre o referido 
projecto poderão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara, na Secção de Apoio Administrativo 
à Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Torres Vedras 
e na sede da Junta de Freguesia de S. Pedro e Santiago, onde o projecto 
estará exposto durante o horário normal de expediente.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Jorge Augusto dos Reis Miranda, Director do Departamento 
de Urbanismo, o subscrevi.

16 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Soares Miguel.

300364738 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 17017/2008
Mafalda Patrícia Silva Rego, vereadora da área de recursos humanos 

da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
1. Nos termos do disposto nos n.º 1 e 2, conjugado com a alínea a) 

do n.º 4, do artigo 6.º do Decreto -Lei 204/98, de 11 de Julho, aplicado 
à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz 
público que se encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo 
prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso 
de abertura no “Diário da República”, de harmonia com os artigo 28.º 
e 32.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para provimento de 2 
(dois) lugares de técnico profissional especialista / fiscal municipal, do 
grupo de pessoal Técnico Profissional.

2. Foi dado cumprimento ao n.º 2 do artigo 41.º da Lei n.º 53/2006, 
de 7 de Dezembro, sendo efectuada oferta no SigaMe, com o código 
de oferta P20082250 tendo sido fechado o procedimento a 29 de Abril 
de 2008 sem candidatos dentro do prazo legal.

3. O vencimento será o correspondente ao escalão 1, índice 269, do sis-
tema retributivo da Função Pública aprovado pela Portaria n.º 30 -A/2008, 
de 10 de Janeiro.

4. O concurso é válido para as vagas existentes e cessa com o preen-
chimento das mesmas, nos termos da alínea a) do artigo 7.º e do n.º 4 do 
artigo 10.º, ambos do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à 
Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5. O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do Despacho 
20/SEALOT/94, do Gabinete do Secretário de Estado da Administração 
Local e do Ordenamento do Território, publicado no “Diário da Repú-
blica”, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

6. O presente concurso rege -se pelo Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de 
Julho, adaptado à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 
25 Junho; pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho e aplicado à Adminis-
tração Local pelo Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro.

7. O local de trabalho será o Município de Viana do Castelo.
8. Os requisitos gerais de admissão são os constantes do artigo 29.º, 

do Decreto -Lei n.º 204/98, 11 de Julho, adaptado à Administração Lo-
cal pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e a alínea b) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho (primeira alteração do 
Decreto -Lei n.º 404 -A/98, 18 de Dezembro, aplicado à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro).

9. Métodos de Selecção: Prova teórica escrita de conhecimentos 
(PC1), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção (E), 
previstas no artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.1. Programa da prova teórica escrita de conhecimentos, terá a dura-
ção de 3 horas, sendo permitida a consulta dos respectivos diplomas e a 
pontuação de 0 a 20 valores, a calcular com base na soma das pontuações 
obtidas nas respostas às questões formuladas no âmbito do seguinte 
programa de concurso:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Lei das Autarquias Locais), com 
as alterações introduzidas;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (Quadro de Transferências das 
atribuições e competências para as Autarquias Locais);

Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro (Código do Procedi-
mento Administrativo) com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (Regime Jurídico da 
Urbanização Edificação), com as respectivas alterações;

Localização e licenciamento municipal de depósitos de ferro -velho, 
sucatas, entulhos, combustíveis sólidos e veículos, Decreto -Lei 
n.º 178/2006, de 05 de Setembro;

Regulamento Municipal de Viana do Castelo para cobrança das licen-
ças referentes a anúncios e reclames, bombas abastecedoras de gasolina, 
gasóleo, ar e água, ocupação da via pública (alterado por deliberações 
tomadas pela Câmara Municipal em suas reuniões de 31 de Maio e 5 
de Julho de 1998);

Decreto -Lei n.º 637/76, de 29 de Julho, Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, 
Decreto -Lei n.º 105/98, de 24 de Abril.

9.2. Avaliação Curricular (AC): Será obtida por aplicação da seguinte 
fórmula:

AC = HA + 4EP + FP + 2CS/8
9.2 — 1. Habilitações Académicas (HA):
Curso de Formação Profissional de duração 3 anos — 20 valores
Curso de Formação Profissional de duração 18 meses — 18 valores
11.º ano de escolaridade ou equivalente — 16 valores
9.º ano de escolaridade — 15 valores
Escolaridade obrigatória — 14 valores




