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 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Aviso (extrato) n.º 2678/2015
Torno público que, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 abril, cessou o procedimento concursal 
comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para preenchimento de Um posto de trabalho na carreira/
categoria de Técnico Superior com licenciatura em Arquitetura, aberto 
por aviso n.º 8701/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 144, de 29 de julho de 2014, face à inexistência de candidatos que 
permitam a sua prossecução.

18 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Re-
guengo Machado.

308449081 

 MUNICÍPIO DE SANTANA

Aviso n.º 2679/2015

Despacho de nomeação
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

de 05 de fevereiro de 2015, nomeei ao abrigo da alínea a) n.º 2 do 
artigo 42.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para exercer funções 
de secretário do gabinete de apoio à Vereação, o Eng. Hélder Filipe 
Martins da Silva.

06 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Teófilo Alírio 
Reis Cunha.

308422083 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL

Aviso n.º 2680/2015
Para os devidos efeitos torna -se público que, na sequência do proce-

dimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 
16 de agosto de 2013, foram homologadas por meu Despacho, datado 
de 16 de fevereiro de 2015, as atas de avaliação final que compro-
vam que foram concluídos com sucesso, os períodos experimentais de: 
Rui Ângelo Gonçalves Araújo, para ocupação de posto de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico (área de produção de teatro), a 
exercer funções no Teatro Municipal de Vila Real. João Carlos Soares 
Nascimento, para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria 
de assistente técnico (área de assistente de produção), a exercer funções 
no Teatro Municipal de Vila Real. Carlos Manuel Fernandes Chaves, 
para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente 
técnico (área de assistente de produção), a exercer funções no Teatro 
Municipal de Vila Real.

20/02/2015. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, 
Eng. Adriano António Pinto de Sousa.

308453382 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Edital n.º 184/2015
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Munici-

pal de Vila Viçosa faz público, para efeitos de apreciação pública e de 
acordo com o Artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, o 
Projeto de Alteração ao Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças, 
aprovado por esta Câmara Municipal em reunião do Órgão realizada em 
11 de fevereiro de 2015, podendo as sugestões e ou propostas de altera-
ção ser apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a respetiva 
publicação no Diário da República podendo ainda ser consultado no 
site www.cm -vilavicosa.pt:

Projeto de Alteração ao Regulamento
da Tabela de Taxas e Licenças

Nota Justificativa
Com o objetivo de adequar a Tabela de Taxas e Licenças à nova 

estrutura dos terrados no novo espaço e tornar mais atrativas as Feiras 
Semanais e Anuais, propõe -se a alteração seguinte:

Tabela de Taxas Administrativas

SECÇÃO IV

Feira Semanal e Feira Anual

Artigo 46.º
Feira semanal e feira anual — ocupação do terrado

a) Feira semanal:
aa) Por dia, por m2 — 0,12 €
ab) Por trimestre, por m2 — 1,20 €

b) Feira anual:
ba) Barracas e toldos, por m2 — 1,10 €
bb) Carros -bar — comidas e bebidas — 35,00 €
bc) Torrão e outros, por m2 — 2,40 €
bd) Pistas de automóveis e outras instalações (por m2 ou fração) — 

1,00 €
be) Carrosséis e similares (por m2 ou fração) — 1,00 €
bf) Expositores (por m2 ou fração) — 1,00 €
20 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Manuel João Fontainhas Condenado.
208457943 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 2681/2015
Na sequência de procedimento de candidatura para o cargo de direção 

intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
torna -se público que por deliberação do Conselho de Administração 
na sua reunião de 29 de janeiro de 2015, foi nomeado, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, 
com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2015 para o cargo de Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços Municipalizados, 
o licenciado João Roberto Soares Jácome da Costa.

O nomeado possui currículo, perfil e experiência adequada para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo, designadamente pela sua 
experiência profissional e conhecimentos.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, o dirigente em causa, foi autorizado 
a optar pelo vencimento a que tem direito na sua carreira e categoria 
de origem.

Nota Curricular
Nome: João Roberto Soares Jácome da Costa
Habilitações literárias: Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Supe-

rior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, em 1977
Experiência profissional:
Carreira Profissional:
01/03/1978 — Contratado a termo certo pela Direção Regional de 

Energia da Secretaria Regional do Comércio e Indústria, com a categoria 
de Técnico Superior de 2.ª Classe;

01/01/1979 — Ingresso no Quadro de Pessoal Direção Regional de 
Energia, com a categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe;

15/11/1979 — Requisitado pelos Serviços Médico -Sociais de Ponta 
Delgada, com a categoria de Técnico Superior de 1.ª Classe;

07/07/1980 — Transferido para o Quadro de Pessoal dos Serviços 
Médico -Sociais de Ponta Delgada, com a categoria de Técnico Superior 
de 1.ª Classe;

15/07/1983 — Promovido, por concurso, à categoria de Técnico 
Superior Principal, do mesmo quadro de pessoal;


