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pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166301 

 Aviso n.º 12236/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, 
aprovou o Regulamento Municipal de Atividades de Comércio a Re-
talho não Sedentário Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes 
no Município de Vila Viçosa, que, sob a forma de projecto, foi publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 106 de três de junho de dois 
mil e catorze e objeto de apreciação pública, nos termos do disposto 
no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166075 

 Aviso n.º 12237/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, apro-
vou o Regulamento Administrativo Municipal Sobre o Licenciamento de 
Atividades Diversas do Município de Vila Viçosa, que, sob a forma de 
projeto, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91 de treze 
de maio de dois mil e catorze e objeto de apreciação pública, nos termos 
do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166423 

 Aviso n.º 12238/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, apro-
vou a alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, 
Cultural e Recreativo do Concelho de Vila Viçosa que, sob a forma de 
projecto, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de nove 
de maio de dois mil e catorze e objeto de apreciação pública, nos termos 
do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166748 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE POCEIRÃO E MARATECA

Aviso n.º 12239/2014

Homologação da lista de ordenação final do procedimento con-
cursal para ocupação de um posto de trabalho (referência 2), na 
carreira/categoria de assistente operacional, na modalidade de 
contrato em funções públicas a termo resolutivo certo.
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna-
-se público que a lista de ordenação final relativa ao procedimento em 
epígrafe publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de 
agosto, aviso n.º 9365/2014 e homologada em reunião de executivo de 
21 de outubro de 2014, se encontra publicitada em local visível e público 
das instalações da União das Freguesias.

Candidatos aprovados:
Carlos Manuel da Costa Pato — 13,25 valores;
José António Fernandes Varela — 13,25 valores.
22 de outubro de 2014. — O Presidente da Junta da União das Fre-

guesias de Poceirão e Marateca, José da Cruz Silvério.
308183352 

 FREGUESIA DE SABÓIA

Aviso n.º 12240/2014
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, torna-se público que na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, para o recrutamento de dois Assistentes Operacionais (ser-
viços gerais) na modalidade de contrato de trabalho em Funções Pú-
blicas, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 06 de 
novembro de 2013, foi celebrado contrato com Diogo José Lourenço da 
Silva, em efeitos a 19 de setembro de 2014, para a categoria e carreira 
de assistente operacional, na primeira posição remuneratória, nível 
um (constante do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho).

20 de outubro de 2014. — O Presidente, Manuel José Martins.
308179879 

 FREGUESIA DE SÃO COSMADO

Aviso n.º 12241/2014
Torna -se público que, para efeitos do previsto no artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, por deliberação da assembleia 
de freguesia de São Cosmado de 29 de setembro de 2014, se dá início, 
pelo prazo de 30 dias, contados da data da presente publicação, à apre-
ciação pública do projeto de regulamento de liquidação e cobrança de 
taxas e respetiva tabela.

O projeto poderá ser consultado no edifício sede da freguesia de São 
Cosmado, sito na rua das Escolas, n.º 5, aos domingos entre as 10:00H 
e as 12:00H.

22 de outubro de 2014. — A Presidente da Assembleia de Freguesia, 
Bruna Alexandra Vaz Gomes.

308182786 

PARTE I

 INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

Despacho n.º 13279/2014

Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente
à obtenção do grau de mestre em Psicologia Clínica

Ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 74/2006 de 24 de março, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008 de 25 de Junho, n.º 230/2009 
de 14 de setembro, e n.º 115/2013, de 7 de agosto, e depois de realizada 

a comunicação à Direção -Geral do Ensino Superior, que foi efetuada a 19 
de setembro de 2014, o Instituto Superior Miguel Torga vem por este meio 
proceder à publicação da terceira alteração ao plano de estudos do ciclo de 
estudos conducente à obtenção do grau de mestre em Psicologia Clínica, 
que foi objeto de adequação através do Despacho n.º 2096/2007 de 24 
de janeiro (Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de 08/02/2007), Registo 
n.º R/B — AD — 54/2007, e cuja publicação da estrutura curricular e do 
plano de estudos foi efetuada através do Despacho n.º 14.082/2009 de 15 
de junho (Diário da República, 2.ª série, n.º 118 de 22/06/2009). A publica-
ção da primeira e segunda alterações foi efetuada, respetivamente, através 


