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Aviso n.º 4428/2018
Área de Reabilitação Urbana da Corujeira
Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, Diretor Municipal da
Presidência, torna público, ao abrigo da competência delegada através
da Ordem de Serviço I/365729/17/CMP, alterada e republicada pela
Ordem de Serviço I/70176/18/CMP, que ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), na sua redação
atual, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária, realizada no
dia 19 de março de 2018, deliberou aprovar a delimitação da Área de
Reabilitação Urbana da Corujeira.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
os elementos que integram esta deliberação podem ser consultados na
página eletrónica da Câmara Municipal do Porto (www.cm-porto.pt) e
nas instalações do Gabinete do Munícipe.

dia 19 de março de 2018, deliberou aprovar a delimitação da Área de
Reabilitação Urbana do Bonfim.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
os elementos que integram esta deliberação podem ser consultados na
página eletrónica da Câmara Municipal do Porto (www.cm-porto.pt) e
nas instalações do Gabinete do Munícipe.
21 de março de 2018. — O Diretor Municipal da Presidência, Adolfo
Sousa.

21 de março de 2018. — O Diretor Municipal da Presidência, Adolfo
Sousa.

311226457
Aviso n.º 4430/2018
Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro

311226473
Aviso n.º 4429/2018
Área de Reabilitação Urbana do Bonfim
Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, Diretor Municipal da
Presidência, torna público, ao abrigo da competência delegada através
da Ordem de Serviço I/365729/17/CMP, alterada e republicada pela
Ordem de Serviço I/70176/18/CMP, que ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), na sua redação
atual, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária, realizada no

Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, Diretor Municipal da
Presidência, torna público, ao abrigo da competência delegada através
da Ordem de Serviço I/365729/17/CMP, alterada e republicada pela
Ordem de Serviço I/70176/18/CMP, que ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), na sua redação
atual, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária, realizada no
dia 19 de março de 2018, deliberou aprovar a delimitação da Área de
Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
os elementos que integram esta deliberação podem ser consultados na
página eletrónica da Câmara Municipal do Porto (www.cm-porto.pt) e
nas instalações do Gabinete do Munícipe.
21 de março de 2018. — O Diretor Municipal da Presidência, Adolfo
Sousa.
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311226505

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 4431/2018
Procedimento Concursal para constituição de bolsa de recrutamento de Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo) em
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado.
No seguimento do procedimento concursal, publicado no Diário da
República 2.ª série n.º 211, de 3 de novembro, na BEP Bolsa de Emprego
Público, sob o n.º OE201611/0017 e no Jornal “Jornal de Notícias” de
4 de novembro, todos do ano de 2016, para os efeitos consignados no
n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público
o resultado do 3.º e último método de seleção, entrevista profissional
de seleção, e em face deste, e dos resultados dos métodos anteriores,
constituir a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal
em epígrafe do procedimento concursal em epígrafe, afixada na Secção
de Administração de Pessoal da Câmara Municipal de Viana do Castelo
e publicitada na página eletrónica desta Autarquia em www.cm-viana-castelo.pt.
20 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Maria Costa.
311219734

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
Regulamento n.º 205/2018
Regulamento Municipal de Abastecimento
de Gestão de Resíduos Urbanos
O presente regulamento foi, nos termos do artigo 101.º do Código
do Procedimento Administrativo, submetido a apreciação pública pelo

período de trinta dias e mereceu a aprovação da Câmara Municipal em
14 de fevereiro de 2018, e da Assembleia Municipal em 23 de fevereiro
de 2018.

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º
do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, e da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, com respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96,
de 26 de julho, e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, todos
na redação atual.
Artigo 2.º
Objeto e âmbito
1 — O presente regulamento define as regras a que obedece a prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos no Município de Vila
Nova da Barquinha, bem como a gestão de resíduos de construção e
demolição sob sua responsabilidade.
2 — O presente regulamento aplica-se em toda a área do Município,
às atividades de recolha e transporte do sistema de gestão de resíduos
urbanos.
Artigo 3.º
Legislação aplicável
1 — Em tudo quanto for omisso neste regulamento são aplicáveis
as disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas de gestão
de resíduos urbanos, designadamente as constantes do Decreto-Lei
n.º 194/2009, de 20 de agosto, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, do regulamento tarifário do serviço de gestão de resíduos
urbanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 15 de

