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Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sito
na Quinta de Prados, que abrange os prédios mistos descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.os 1522 da Freguesia de Vila Real
(S. Pedro) e 3524 da Freguesia de Folhadela e inscritos nas respetivas
matrizes sob os artigos 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1683, 1684, 1686, 1687, 1899, 1938, 1969,
1970, 1971, 1973, 1974, 2021, 2033, 3471, 3473, 3475, 3965.
O conteúdo e objeto da decisão de abertura do procedimento de
classificação, bem como a planta de localização podem ser consultados
nos Serviços do Património do Município ou no site do Município:
www.cm-vilareal.pt.
A partir da notificação da decisão de abertura do procedimento ou da
publicação do anúncio no Diário da República, conforme a que ocorra em
primeiro lugar, o imóvel é considerado em vias de classificação com todos os seus efeitos, ficando o imóvel ao abrigo do que a lei dispõe sobre a
matéria, designadamente, sujeito ao disposto nos artigos 40.º a 54.º da Lei
n.º 107/2001 de 8 de setembro, com exceção do disposto no artigo 42.º,
como estabelece o artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro.
18 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Real, Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.
311360139

FREGUESIA DE BENEDITA
Aviso n.º 7537/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária de vínculos
precários, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal de regularização de vínculos precários, publicitado na bolsa de
emprego público, para preenchimento dos postos de trabalho inerentes ao
Código da Oferta ref. F2 (5 vagas): OE201802/0755: carreira e categoria
Técnico Superior, para a constituição de vínculos de emprego público por
tempo indeterminado, foi homologada em reunião de Órgão Executivo no dia
22 de maio de 2018, encontrando-se publicitada em local visível e público
das instalações da Freguesia, assim como em http://www.jf-benedita.pt/
23 de maio de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de Benedita, Maria de Lurdes Lopes Pedro.
311372776

MUNICÍPIO DE VISEU
Louvor n.º 223/2018
O Comissário Diogo Tomé Soares Duarte, colocado ao comando da
Polícia Municipal de Viseu em, 10 de setembro de 2014, procurou, desde
o primeiro momento, restruturar o serviço sob a sua responsabilidade,
levando a mudanças físicas e procedimentais, que se revelaram benéficas,
produtivas, e um exemplo de práticas a seguir.
A criação da figura de secção de trânsito, delimitada fisicamente, com
funcionários específicos e operacionalizada de acordo com diretivas e
procedimentos concretos, levou a uma melhoria significativa da gestão
administrativa das contraordenações de trânsito, lavradas em auto pela
Polícia Municipal, na sua área geográfica de intervenção.
Também da sua responsabilidade, foi a instituição da prática de tiro
policial regular dos agentes municipais daquela unidade.
Oficial disciplinado e disciplinador, procurou melhorar a imagem da
Polícia Municipal perante a sociedade, sendo que uma das mais visíveis
e palpáveis missões desenvolvidas neste âmbito, foi a organização da
operação massiva de recolha de viaturas abandonadas na cidade de Viseu.
Esta intervenção, com cerca de ano e meio de atividade, permitiu retirar
das ruas da cidade e do concelho de Viseu, cerca de 500 viaturas em estado de abandono, revelando-se uma operação muito benéfica em termos
ambientais e de imagem positiva da autarquia perante o cidadão.
O Comissário Diogo Duarte revelou-se, disponível e respeitador,
merecendo ser distinguido com o presente louvor e que os seus serviços
sejam considerados de elevado mérito.
Assim, louvo o Sr. Comissário n.º M/149872 — Diogo Tomé Soares
Duarte, Comandante da Polícia Municipal de Viseu, pelo elevado profissionalismo, dedicação, disponibilidade e entusiasmo, no desempenho
das funções que estão à sua responsabilidade.
5 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Viseu,
António Joaquim Almeida Henriques.
311363599

FREGUESIA DE ALCANEDE
Aviso n.º 7536/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 36.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 que a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos
precários — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para a constituição de
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de um
posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico (Serviços Administrativos), homologada pelo meu despacho datado de 22 de maio de
2018, encontra-se afixada nestes serviços e na página eletrónica da Freguesia,
Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com a
alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º, foram notificados os candidatos do ato
de homologação da lista de ordenação final.
22 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel
Joaquim Vieira.
311371399

FREGUESIA DE ESMORIZ
Edital (extrato) n.º 565/2018
Torna público que as alterações ao Regulamento do Cemitério e ao Regulamento e Tabelas de taxas e licenciamento, nos termos do artigo 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, serão objeto de apreciação
pública pelo prazo de trinta dias, após a presente publicação no Diário
da República, terminando o seu prazo no dia 25 de junho de 2018.
Mais se informa que todos os interessados devem dirigir, por escrito, as
suas sugestões de alteração à Junta de Freguesia de Esmoriz, de acordo com o
previsto no n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo.
Informa-se ainda que todos os interessados poderão consultar os
respetivos projetos de alteração, em suporte físico, nos serviços da
Secretaria da Junta de Freguesia de Esmoriz.
Para conhecimento geral, se publica este edital e outros de igual
teor que vão ser fixados nos locais de estilo e no endereço de site web:
www.jf-esmoriz.pt.
23 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, António Carlos Silva Monteiro Bebiano.
311372127

FREGUESIA DE FOLQUES
Aviso n.º 7538/2018
Torna-se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, que a lista unitária de ordenação final, foi
homologada pela Freguesia de Folques, afixada na sede da Freguesia
e disponibilizada na página eletrónica, em nove de abril de dois mil e
dezoito, referente ao procedimento do concurso comum a seguir identificado, aberto no âmbito do programa de regularização extraordinária dos
trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29
de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado:
Carreira/categoria de Assistente técnico — BEP OE201801/0424
30 de abril de 2018. — O Presidente da Freguesia, Paulo Jorge
Travassos Batista.
311371763

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FOZ DE AROUCE
E CASAL DE ERMIO
Aviso n.º 7539/2018
Procedimento concursal comum de caráter urgente para regularização extraordinária de vínculo precário, ocupando um posto
de trabalho na modalidade de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado.
1 — Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que se encontra, aberto, pelo prazo de

