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Artigo 14.º
1 —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Os beneficiários das medidas de incentivo à inovação, em-

preendedorismo e empregabilidade ou de incentivo à criação de 
empreendimentos de interesse municipal, obrigam -se a colocar nas 
suas instalações uma referência aos apoios da autarquia, em modelo 
a fornecer por esta e que manterão pelo período de 2 anos, a contar 
da data de atribuição da subvenção e do interesse para o concelho 
da atividade exercida.

Artigo 17.º
1 — O presente regulamento terá a sua aplicação temporal durante 

o quadriénio de 2017/2021, entrando em vigor com retroatividade a 
31 de dezembro de 2017.»

311888496 

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 18922/2018
Nos termos da alínea d) do n.º 3 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 e dado a proveniência dos candidatos 
excluídos, notificam -se todos os candidatos que apresentaram candi-
datura ao procedimento concursal para ocupação de postos de trabalho 
por tempo indeterminado: referência B — um técnico superior, área do 
serviço social para o Gabinete de Desenvolvimento Social e Cultural, 
aberto pelo aviso n.º 12779/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro de 2018, que se encontra publicada 
na página do Município de Alvaiázere www.cm -alvaiazere.pt, separador 
Viver/Município/Recursos Humanos: procedimento referência B — a ata 
n.º 3 do Júri relativa à lista definitiva de admitidos e excluídos.

Mais se torna público que a prova escrita de conhecimentos terá na 
Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere, sita na Rua Juiz Conselheiro 
António Furtado dos Santos, n.º 79, em Alvaiázere, no próximo dia 6 de 
fevereiro de 2019, pelas 9:30 horas, pelo que se notificam todos os 
candidatos admitidos para a sua realização.

4 de dezembro de 2018. — O Presidente do Júri, Abílio Miguel Mar-
ques Carvalho.

311886268 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso (extrato) n.º 18923/2018
Em 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, por despacho 
de 12 de novembro de 2018 do Presidente da Câmara, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira de 
Assistente Técnico, da trabalhadora Maria da Graça Bernardo Marujo, 
ficando a mesma afeta ao Serviço de Trânsito e Mobilidade/Divisão 
Operacional e Apoio Logístico, tendo -se procedido à celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 1 de dezembro de 2018.

Conforme previsto no n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela lei suprarreferida, a trabalhadora 
mantém a remuneração correspondente à situação jurídico -funcional 
que detinha, decorrente da respetiva mobilidade intercarreiras, no valor 
de 683,13€, 5.ª posição da categoria de assistente técnico e nível 1 da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

5 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Lúcio Arsénio.

311884648 

 Aviso n.º 18924/2018
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja:
Para efeitos do estabelecido no artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, torna -se público que a Câmara Municipal de Beja em 
sua reunião de 1 de agosto de 2018 deliberou determinar a abertura 
do período de discussão pública do Plano de Pormenor do «Vale de 
Atum — UOPG 5», na União de Freguesias de Santiago Maior e S. João 
Baptista, com o objetivo de reequacionar a acessibilidade desta zona 
consolidada de atividades económicas integrada no perímetro urbano 
da Cidade de Beja a instalações existentes e a futuras, eliminando os 
acessos diretos ao IP2 com o qual confina.

Mais se torna público que a discussão pública decorrerá pelo período 
de 20 dias, com início a partir do 5.º dia útil contado a partir da publica-
ção deste aviso no Diário da República, e que os interessados poderão 
apresentar por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões 
através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 
as quais poderão ser entregues na Divisão de Administração Urbanística 
(DAU), sita no edifício dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal 
de Beja, na Rua de Angola, n.º 5, em Beja, ou remetidas por correio 
eletrónico para: dau@cm -beja.pt

Mais se torna público, ainda, que o Plano de Pormenor do «Vale de 
Atum — UOPG 5», poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 
às 16:00 horas, na referida Divisão de Administração Urbanística e no 
Portal de Beja: www.cm -beja.pt

5 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Beja, Paulo Jorge Lúcio Arsénio.

611888106 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 18925/2018

Consolidação de Mobilidade Interna Intercategorias
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação de 
Câmara Municipal realizada a 29 de outubro de 2018, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade intercategorias do assistente operacional, 
José António Dias Mendes Conde, para funções inerentes à categoria 
de encarregado operacional, nos termos previstos do artigo 99.º -A da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, sendo colocado na 1.ª posição, nível 8, correspondente à re-
muneração de 837,60 €, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2018.

9 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

311886819 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 18926/2018
Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 

Municipal de Braga: Faz saber que, no uso das competências conferidas 
pelas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em cumprimento e para efeitos do disposto no artigo 56.º da 
mesma Lei, e ainda nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, inicia com a presente publicação o período de discussão 
pública da alteração dos artigos D -1/3.º, D -1/9.º, D -1/14.º, D -1/16.º, 
D -1/29.º, D -1/35.º, D -1/36.º, D -1/37.º, D -1/38.º, D -1/39.º, D -1/40.º, 
D -1/41.º, D -1/42.º, D -1/43.º, do Código Regulamentar do Município 
de Braga e à alínea B) do Anexo 4 — D 1 — Capítulo III — Controlo 
de Acessos à Área Pedonal, ao abrigo do disposto na Constituição da 
República Portuguesa (artigos 112.º e 241.º), da citada Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro [alíneas h) do n.º 2 do artigo 23.º, alínea g) do n.º 1 
do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º

O referido regulamento/alterações encontra -se disponível para con-
sulta no sítio eletrónico do Município e no Balcão Único de Atendimento, 
de segunda -feira a sexta -feira durante o horário de expediente (2.ª a 
6.ª feira das 9h00 às 17h30).

No âmbito da participação pública, e nos termos do disposto no 
artigo 101.º do CPA, os interessados devem dirigir, por escrito, as suas 
sugestões à Câmara Municipal — Balcão Único, ou via digital através 
do endereço eletrónico codigoregulamentar@cm -braga.pt, no prazo 
de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da publicação do projeto do 
regulamento.

Para constar se mandou passar o presente aviso e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares de estilo e no site do Município.

30 -11 -2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ri-
cardo Rio.

311880857 

 Aviso n.º 18927/2018
Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 

Municipal de Braga: Faz saber que, no uso das competências conferidas 


