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 MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 14075/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público do seguinte trabalhador, pelo motivo e na 
data que se indica:

Desligado do serviço por motivo de aposentação:
José Quirino Bexiga da Silva, 05/09/2017;
12 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Alberto Quintino, Eng.º
310876221 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 14076/2017

Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de bolsa de recrutamento para assistente téc-
nico/A.V.A.C., da carreira geral de Assistente Técnico, previsto 
no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, nos termos e em conformidade com o aviso no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 22 de novembro, na BEP -Bolsa 
de Emprego Público, OE201611/0415, e no Jornal de Notícias, 
de 23 de novembro, todos de 2016.

Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º 
e seguintes do Código Procedimento Administrativo, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 36.º de Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, verificou-
-se não ter havido qualquer pronunciamento por parte dos candidatos 
excluídos no mesmo.

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria 
acima referida, torna -se pública a lista unitária de ordenação final ho-
mologada procedimento concursal em epígrafe.

A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público 
das instalações desta Autarquia.

Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial 
do Município de Viana do Castelo, em http://www.cm -viana -castelo.
pt/pt/recrutamento -pessoal.

24 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria Costa.
310933148 

 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 14077/2017

Alteração da composição do júri

Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

 Edital n.º 919/2017

Delegação de competências ao abrigo da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila do Porto:

Torna público, para cumprimento do artigo 159.º do Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo), 
de que esta Câmara Municipal, em sua reunião de 27 de outubro de 
2017, deliberou por unanimidade nos termos do artigo 34.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegar no Presidente da Câmara as 
competências conferidas pelo artigo 33.º da citada Lei, salvo quanto 
às matérias previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), 
s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do referido artigo 33.º 
na redação dada pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, e na alínea a) do 
artigo 39.º da mesma Lei.

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

E eu Nelson Filipe Pereira da Silveira, Chefe de Divisão Administra-
tiva e Financeira da Câmara Municipal de Vila do Porto, o subscrevo.

30 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues

310902505 

Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por meu 
despacho de 6 de novembro de 2017, foi determinada a alteração da 
composição do júri do procedimento concursal comum para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, para ocupação de três postos de trabalho da carreira/categoria 
de assistente operacional (área de canalizador), aberto pelo Aviso 
n.º 3755/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 
7 de abril, passando o júri do referido procedimento concursal a ser 
constituído por:

Presidente: Ezequiel dos Santos Gaspar Pereira Araújo, Vice-
-Presidente;

Vogais efetivos: Ricardo Pedro Amaral de Carvalho e Sousa, Verea-
dor, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e Alcina 
Tavares Melo, Técnica Superior;

Vogais suplentes: João do Rosário Costa, Técnico Superior e Norberto 
de Sousa Tavares, Fiscal Municipal.

A alteração da composição do júri fundamentou -se na circunstância do 
anterior presidente do júri, Roberto Furtado Lima de Sousa, ter cessado 
funções como membro deste órgão executivo, no dia 23 de outubro de 
2017, e do primeiro vogal efetivo, José Andrade Freitas, que substituía o 
presidente nas suas faltas e impedimentos, se ter considerado impedido 
ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 69.º do CPA, aprovado pelo D.L 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro e nos termos dos artigos 73.º e 74.º do mesmo 
diploma, ter pedido escusa de intervir no procedimento.

6 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

310902668 

PARTE I

 SQUARE ASSET MANAGEMENT — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Balanço n.º 21/2017
Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 14, 1070 -274 Lisboa
Capital Social: 375.000,00 €
Contribuinte n.º: 502 388 811
Matrícula Registo Comercial de Lisboa 3.ª Secção: 502 388 811


