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Valor máximo diário 5,00 €.
Assinaturas mensais:
Automóveis — 40,00 €.
Tarifa de reserva prévia de lugar/dia — € 10.
Tarifa de abertura de parque fora de horas — 25 €.

Aviso n.º 13123/2016

209941052

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
Aviso (extrato) n.º 13120/2016
Prorrogação de mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos se faz público que por meu despacho de
12/09/2016, no uso da competência delegada, foi prorrogada por acordo
das partes, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março,
a mobilidade interna intercarreiras da trabalhadora abaixo indicada até
31/12/2016:
Andreia Isabel da Rocha Gomes — na categoria de coordenador
técnico da carreira de assistente técnico, auferindo a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria — nível 17 da TRU.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de outubro de 2016. — O Vereador, José Manuel Moreira de Carvalho.
309908101

MUNICÍPIO DE CHAVES
Aviso n.º 13121/2016
Alteração/Aditamento da Operação de Reabilitação Urbana
do Centro Histórico de Chaves
Divulgação dos resultados da discussão pública e aprovação
da proposta
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público, nos termos previstos do n.º 1 do
artigo 17.º e do artigo 20-B, do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que,
por deliberação do órgão executivo camarário tomada em reunião
ordinária realizada no dia 02 de setembro de 2016, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão ordinária
realizada no dia 28 de setembro de 2016, foi aprovada por unanimidade a “Alteração/Aditamento da Operação de Reabilitação Urbana
do Centro Histórico de Chaves”.
Mais torna público que os elementos do referido ato, pode ser consultado na página eletrónica do município de Chaves (www.chaves.pt).
O processo administrativo em causa encontra-se disponível para
consulta dos interessados, junto da Divisão Salvaguarda do Centro
Histórico deste município, sita na rua da Trindade n.º 17 em Chaves,
entre as 9h e as 16h00h.
12 de outubro de 2016. — O Presidente da Camara Municipal, António Cabeleira, Arq.
209934395

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo
determinado a termo resolutivo certo de um técnico superior
(Arquitetura) para prestar serviço na Divisão de Gestão Urbanística do Departamento de Planeamento e Urbanismo, atual,
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística do Departamento
de Urbanismo, de Obras e de Ambiente — Referência C — Aberto
por aviso n.º 23713/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 235 de 9 de dezembro de 2011.
Nos termos e para os efeitos do disposto no 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 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal comum para contratação de um técnico superior (Arquitetura) — Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística do Departamento de Urbanismo, de Obras e de
Ambiente, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas,
a termo resolutivo certo, aberto por aviso n.º 23713/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série — n.º 235 de 9 de dezembro de 2011,
homologada por meu despacho, datado de 11 de agosto de 2016.
José Isidro Cardoso Capelo — 17,73 valores;
Maria Isabel Pinhel Neves Salazar Norton — 16,53 valores;
Alexandre Filipe Braga Loureiro — 16,43 valores;
Isabel Maria Fernandes Pereira Caldeira — 16,40 valores;
Jaime Fidalgo Maciel — 16,13 valores;
Rui Manuel Ferreira dos Santos Lima — 16,13 valores;
Maria do Pilar da Cunha Coutinho de Abreu e Lima — 16,07 valores;
Sílvio Manuel Costa e Silva — 15,87 valores;
Nelson Filipe Morais Abade — 15,47 valores;
Maria Carolina Cunha Diniz — 15,20 valores;
Ana Cristina Ferreira Cabral de Sampaio — 14,67 valores;
Eduardo Luís Carvalho Ferreira da Costa — 14,17 valores;
Domingos Fernando Peixoto dos Santos — 14,00 valores;
Carlos José Amorim Queiróz de Faria — 13,87 valores;
Márcio Arménio Miranda Moreira — 13,87 valores;
Daniel José Gonçalves Rodrigues — 13,60 valores;
Tiago Nuno Carvalho Freitas — 12,27 valores.
19 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Inácio
Ribeiro.
309897054
Declaração de retificação n.º 1052/2016
Por ter sido publicado com inexatidões o Regulamento de Utilização
do Parque de Estacionamento da Praça Dr. Machado de Matos, a que se
refere o Edital n.º 864/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 187, de 28 de setembro de 2016, procede-se à seguinte retificação:
Onde se lê:
«7 — Aplicação da metodologia do método do ‘Défice de Financiamento’
ANEXOS

1 — Introdução»
deve ler-se:
«7 — Aplicação da metodologia do método do ‘Défice de Financiamento’
Anexos
1 — Introdução»
e onde se lê:
«5.1.3 — Gastos de Depreciação e Amortização

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
Aviso n.º 13122/2016
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 22 de agosto de 2016, no uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 24/2013, de 25.10.2013, do Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Inácio Ribeiro, foi prorrogada a
mobilidade intercategorias da assistente operacional Maria Idalina
da Cunha Correia, na categoria de encarregado operacional, até 31
de dezembro de 2016, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de dezembro.
22 de agosto de 2016. — A Vereadora, Dr.ª Carla Maria Pinto Pereira
Meireles da Costa.
309897079

O presente estudo foi elaborado para um período de 15 anos.
As amortizações foram incluídas na Demonstração dos Resultados
de Exploração, os gastos e créditos a considerar são os que estão ligados a movimentos financeiros de entradas e saídas de dinheiro.»
deve ler-se:
«5.1.3 — Gastos de Depreciação e Amortização
O presente estudo foi elaborado para um período de 15 anos.
As amortizações foram incluídas na Demonstração dos Resultados
de Exploração, os gastos e réditos a considerar são os que estão ligados
a movimentos financeiros de entradas e saídas de dinheiro.»
28 de setembro de 2016. — O Vice-Presidente da Câmara, Dr. João
Sousa.
209946731

