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 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 278/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 

23.10.2017 e nos termos da alínea b), do n.º 1 do artigo 42.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei, em regime de Comissão de 
serviço, para o exercício de funções de Secretária, no Gabinete de Apoio 
à Presidência, a Assistente Técnica, Maria Edite Tavares Veiga, com 
efeitos a partir do dia 20 de outubro de 2017.

12 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. António 
José Martins Coutinho.

310991063 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 279/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho datado 

de 21 de novembro de 2017, nomeei para Adjunta do Gabinete de Apoio 
à Presidência, em regime de comissão de serviço, a Dra. Helena Maria 
Alves Pinto, com efeitos a partir de 20 de novembro de 2017, ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

11 de dezembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Rosa 
Cristina Gonçalves da Palma.

310985378 

 MUNICÍPIO DE SOURE

Aviso n.º 280/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 1 do 

artigo 26 da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pelo meu despacho de 
28 de abril de 2017, foi autorizada a prorrogação da Mobilidade Interna 
Intercarreiras da Assistente Técnica, Maria Mabilda Simões Cura, para 
a categoria de Técnica Superior, até 31 de dezembro de 2017.

16 de novembro de 2017. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
310946927 

 Aviso n.º 281/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do disposto no 

artigo 27.º da atual redação da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e pelo meu 
despacho de 31 de outubro de 2017, foi nomeado, em regime de substitui-
ção, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2017, o Técnico Superior, 
Mário João Lourenço Gomes como Chefe de Divisão de Planeamento 
nas Áreas de Educação, Cultura e Desporto e Tempos Livres.

17 de novembro de 2017. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
310948563 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 282/2018

Aprovação de Operação de Reabilitação Urbana de Cano 
e respetivo Programa Estratégico

Manuel Joaquim Silva Valério, Presidente da Câmara Municipal de 
Sousel, torna público, nos termos previstos do n.º 5 do artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, que a Assembleia Municipal em reunião extraordinária 
realizada no dia 6 de setembro de 2016, deliberou aprovar, sob proposta 
da Câmara Municipal, a Operação de Reabilitação Urbana de Cano e 
respetivo Programa Estratégico.

Mais se informa que nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, o 
Programa Estratégico da Operação de Reabilitação Urbana de Cano 
e os demais elementos relativos a este procedimento se encontram 
publicados na página da Internet do Município de Sousel (http://www.
cm -sousel.pt/).

15 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério.

310999829 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 283/2018
Para os devidos efeitos faz -se público que, designei, com efeitos a 

15 de outubro de 2017, nos termos dos meus despachos:
Despacho n.º 19/2017, de 24 de outubro — No cargo de Chefe de 

Gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência, o Senhor Rui Brito Pereira;
Despacho n.º 20/2017, de 24 de outubro — No cargo de Adjunta 

do Gabinete de Apoio à Presidência, a Senhora Luísa Maria Tarrafa 
Ramos;

Despacho n.º 21/2017, de 24 de outubro — No cargo de Secretário do 
Gabinete de Apoio à Vereação, sob proposta do Senhor Vice -Presidente 
da Câmara, os senhores:

André Hélio Fonseca Correia;
José Alberto Pereira Vieira.
8 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Al-

meida Loureiro.
310949179 

 Aviso n.º 284/2018
Para os devidos efeitos faz -se público que, nos termos dos meus 

despachos:

Despacho n.º 1/2017, de 15 de outubro — Designei no cargo de Ve-
reador a Tempo Inteiro, o Senhor Vereador, Ricardo Manuel Oliveira 
da Silva Cruz;

Despacho n.º 2/2017, de 15 de outubro — Designei no cargo de Vice-
-Presidente da Câmara, o Senhor Vereador, Ricardo Manuel Oliveira 
da Silva Cruz;

Despacho n.º 8/2017, de 24 de outubro — No cumprimento da deli-
beração da Câmara, em reunião de 23 de outubro de 2017, designei no 
cargo de Vereador a Tempo Inteiro, o Senhor Vereador, António Manuel 
Fonseca Oliveira;

Despacho n.º 9/2017, de 24 de outubro — No cumprimento da deli-
beração da Câmara, em reunião de 23 de outubro de 2017, designei no 
cargo de Vereador a Meio Tempo, a Senhora Vereadora, Sílvia Maria 
dos Prazeres Ferreira Carvalho.

Faz -se ainda público que, nos termos do meu Despacho n.º 3/2017, de 
15 de outubro, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1, do 
artigo 36.º, conjugado com o disposto no n.º 2, do artigo 23.º, ambos da 
Lei n.º 75/2013, e 12 de setembro, na sua atual redação, fixei, no âmbito 
das atribuições do Município:

Presidente da Câmara — Mário de Almeida Loureiro:

Cooperação com freguesias e eleitos locais;
Cooperação externa e relações institucionais;
Desenvolvimento económico, emprego e apoio ao investimento;
Gestão administrativa e financeira;
Mobilidade sustentável, transportes e modos suaves;
Modernização administrativa e qualidade;
Obras municipais e preservação do espaço público;
Planeamento e processos de contratação pública;
Recursos Humanos;
Tecnologias e sistemas de informação.

Vice -Presidente da Câmara — Ricardo Manuel Oliveira da Silva 
Cruz:

Associativismo e sociedade civil;
Cidadania ativa e juventude;
Cooperação externa e relações institucionais;
Desporto, atividade física, lazer e saúde;
Educação, formação e empreendedorismo jovem;
Eficiência energética;
Feiras, mercados e promoção dos produtos endógenos;
Mobilidade sustentável, transportes e modos suaves;
Turismo e recursos naturais.
Vereador a Tempo Inteiro — António Manuel Fonseca Oliveira:
Ambiente, florestas e cinegética;
Cultura e património;
Fiscalização e contraordenações;
Inclusão social e igualdade;
Proteção civil e gestão de riscos;
Recursos Humanos;
Saúde pública e proteção animal.


