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 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 2612/2019

Alteração do Plano de Urbanização de Vila Viçosa

Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Viçosa, Torna público, nos termos do disposto no artigo 88.º 
do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
deliberou, na sua reunião ordinária de 25 de julho de 2018, proceder à 
elaboração da alteração ao Plano de Urbanização de Vila Viçosa, com 
alteração à delimitação da RAN e REN, no prazo de 120 dias, no sentido 
de inserir uma unidade industrial da firma Planinertes — Pavimenta-

ções, Terraplanagens e Inertes, L.da, sita no Olival das Pocinhas, prédio 
rústico artigo 135.º -B da freguesia de Nossa Senhora da Conceição e 
S. Bartolomeu.

A participação pública decorrerá durante um período de 15 dias, con-
tados a partir da data da publicação deste aviso no Diário da República, 
no qual os interessados poderão formular sugestões ou apresentar infor-
mações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 
do procedimento de elaboração da alteração do plano, encontrando -se o 
processo disponível para consulta na Divisão de Urbanismo e Ambiente, 
nas horas normais de expediente.

Os interessados deverão apresentar as suas observações ou sugestões 
por escrito, fazendo referência ao presente aviso e à alteração ao Plano 
de Urbanização de Vila Viçosa.

A participação poderá ainda ser feita através do e -mail: geral@cm-
-vilavicosa.pt

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado, Prof.

Deliberação
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que na reunião ordinária da Câmara Mu-
nicipal, ocorrida no dia 25 de julho de 2018, foi tomada a deliberação 
do seguinte teor:

5.º Ponto — Alteração ao Plano de Urbanização de Vila Viçosa para 
inserção de uma Unidade Industrial Planinertes — Pavimentações, Ter-
raplanagens e Inertes, L.da:

Foi presente uma informação da DUA, de 20/07/2018, relativamente à 
Alteração ao Plano de Urbanização de Vila Viçosa, para inserir uma uni-
dade industrial da firma Planinertes — Pavimentações, Terraplanagens 
e Inertes, L.da, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
iniciar a alteração ao Plano de Urbanização de Vila Viçosa, com alteração 
à delimitação da REN e RAN, no prazo de 120 dias. Aprovar a minuta 
de protocolo a celebrar com o interessado e delegar poderes no Presi-
dente da Câmara Municipal para assinatura do Protocolo. A participação 
pública decorrerá no prazo de 15 dias. Solicitar o acompanhamento da 
CCRDRA ao processo em causa.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Viçosa, Manuel João Fontainhas Condenado.
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 MUNICÍPIO DE VISEU

Aviso n.º 2613/2019

Programa de Regularização Extraordinária
de Vínculos Precários

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da 
aprovação nos procedimentos concursais de regularização extraordinária 
de vínculos precários, foram celebrados os contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com os candidatos aprovados 
nos referidos procedimentos concursais:

Rosália Maria Pereira dos Santos, para a carreira/categoria de Assis-
tente Operacional/Auxiliar Administrativo, Posição Remuneratória 1, 
Nível 1, com efeitos a partir de 2 de novembro de 2018;

Rosália Paula Sá Gomes Almeida, para a carreira/categoria de As-
sistente Operacional/Cantoneira de Limpeza, Posição Remuneratória 1, 
Nível 1, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2018;

José Alberto Lima dos Santos, para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional/Cantoneiro de Limpeza, Posição Remuneratória 1, Nível 1, 
com efeitos a partir de 26 de novembro de 2018;

Fernando Carlos Marques Cardoso, para a carreira/categoria de As-
sistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza, Posição Remuneratória 1, 
Nível 1, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2018.

De acordo com o disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro é dispensado o período experimental dos referidos 
contratos.

21 de janeiro de 2019. — O Vice -Presidente, Joaquim António Fer-
reira Seixas.
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