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 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 5533/2019
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de 28 

de fevereiro de 2019, nomeei no uso de competência própria e ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 43.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Dr. Tiago Daniel Castro da 
Cruz, como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência com efeitos 
reportados a 1 de março de 2019, com o vencimento correspondente a 
90 % da remuneração mensal legalmente prevista para os vereadores 
em regime de tempo inteiro e demais abonos genericamente atribuídos 
à função pública.

Nota Curricular
Nasceu a 03/06/1983 e reside em Seixo de Mira.
Habilitações académicas: Licenciatura em Gestão pela Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra
Experiência Profissional:

Iniciou a carreira profissional (2006) na Multinacional Francesa FNAC 
no Serviço de Apoio ao Cliente e posteriormente como Tesoureiro e 
Controller Financeiro

Desde 2013 até fevereiro de 2019 foi Secretário -Geral da IPSS Gira 
Sol

Integra o Executivo da Junta de Freguesia do Seixo. De 2009 a 2013 
como Tesoureiro e de 2014 até ao momento como Presidente em regime 
de não permanência.

É deputado municipal desde 2013.

11 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Raul José Rei 
Soares de Almeida, Dr.

312134686 

 Aviso n.º 5534/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, torna -se público que, por motivo de aposentação, cessou a 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a traba-
lhadora desta autarquia Ilda Miranda Raposo Costa, assistente técnica 
na área de atividade de assistente administrativa, desligada do serviço 
em 28/02/2019.

12 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Raul José Soares 
Rei de Almeida, Dr.

312143222 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso (extrato) n.º 5535/2019

Homologação da lista unitária de ordenação 
final — Concurso n.º 1/2018

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, na sua atual redação, torna -se 
pública que a lista unitária de ordenação final, homologada a 01.03.2019, 
relativa à referência A, do concurso para uma relação jurídica de emprego 
público a termo resolutivo incerto, para cinco postos de trabalho para 
a Carreira e Categoria de Assistente Operacional na área de Sapador 
Florestal do Aviso (extrato) n.º 10727/2018, de 07 de agosto, Concurso 

 Aviso n.º 5536/2019

Desligação do serviço por falecimento
Para 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, por motivo de 
falecimento, cessou a relação jurídica de emprego público, o Assistente 
Operacional do mapa de pessoal deste município, Jorge Alberto Fer-
nandes, posicionado na 6.ª posição e nível remuneratório 6, desligado 
do serviço em 25 de fevereiro de 2019.

15 de março de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Júlia 
Rodrigues.

312148529 

 MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Aviso n.º 5537/2019

Relatório do Estado do Ordenamento 
do Território (REOT) — Discussão

Torna -se público que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 189.º 
do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a câmara municipal deli-
berou, em reunião ordinária realizada no dia 22 de janeiro de 2019, a 
submissão do relatório do estado do ordenamento do território (REOT) 
a um período de discussão pública de 30 dias úteis.

Após 5 dias da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, os interessados poderão consultar o REOT, bem como a 
referida deliberação, na página da internet do município de Mogadouro 
(www.mogadouro.pt) e nas instalações do serviço de ordenamento de 
território e urbanismo.

As participações deverão ser feitas em impresso próprio disponibili-
zado nesses locais ou por e -mail (geral@mogadouro.pt).

14 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Guimarães.

312142429 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 5538/2019

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana denominadas ARU 
da Baixa da Banheira, ARU do Vale da Amoreira, ARU de Alhos 
Vedros, ARU da Moita, ARU do Gaio -Rosário e ARU de Sarilhos 
Pequenos.
Rui Manuel Marques Garcia, Presidente da Câmara Municipal da 

Moita:
Torna público, que a Assembleia Municipal da Moita, em sessão or-

dinária de 22 de fevereiro de 2019, deliberou, por unanimidade, aprovar 
as propostas da Câmara Municipal relativamente à delimitação de seis 
Áreas de Reabilitação Urbana no Concelho da Moita denominadas ARU 
da baixa da Banheira, ARU do Vale da Amoreira, ARU de Alhos Vedros, 
ARU da Moita, ARU do Gaio -Rosário e ARU de Sarilhos Pequenos, nos 
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU) aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com 
a redação conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, conforme a 
plantas anexas à presente publicação.

Mais se faz público, que nos termos do n.º 4 do artigo 13.º da disposi-
ção legal acima mencionada, os elementos que acompanham o referido 
processo de delimitação das áreas de reabilitação urbana, nomeada-
mente memória descritiva e justificativa, elenco dos benefícios fiscais, 
incentivos de natureza procedimental e respetivas plantas, poderão ser 
consultados na Divisão de Administração Urbanística deste Município 
durante o horário normal de expediente e na página da internet em 
www.cm -moita.pt.

13 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui 
Manuel Marques Garcia. 

n.º 1/2018, encontra -se disponível na página eletrónica da Autarquia 
em https://www.cm -mirandela.pt/pages/1479, e através da afixação de 
editais, nos lugares de estilo.

6 de março de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Júlia 
Rodrigues.

312120218 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público, nos termos do n.º 10 
do artigo 4 do Despacho n.º 443 -A/2018 de 9 de janeiro, com as alte-
rações introduzidas pelo Despacho n.º 1222 -B/2018 de 2 de fevereiro, 
o PMDFCI -Melgaço foi aprovado em Assembleia Municipal de 23 de 
fevereiro de 2019, encontrando -se concluída a tramitação formal do 
processo de aprovação do plano.

Mais se torna público que o PMDFCI pode ser consultado na página 
eletrónica do Município de Melgaço, em www.cm -melgaco.pt.

19 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Batista Calçada Pombal.

312153859 


