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 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 15589/2013

Delimitação da área de reabilitação urbana de Ponte da Barca
Torna -se público que a Assembleia Municipal, em sessão extraor-

dinária realizada em 14 de novembro de 2013, deliberou, 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, na 
sua atual redação, aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana 
de Ponte da Barca.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, os elementos que 
acompanham o projeto de delimitação da área de reabilitação poderão 
ser consultados na página oficial do Município de Ponte da Barca na 
internet (www.cmpb.pt) e no edifício dos Paços do Concelho da Câmara 
Municipal no horário normal de expediente.

12 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António Vassalo Abreu.

207463416 

 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso n.º 15590/2013
Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere o n.º 1 

do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, 
por meu despacho de 21 de outubro de 2013, decidi nomear, no âmbito do 
gabinete de apoio pessoal, para o cargo de chefe de gabinete, com efeitos, 
a partir do dia 21 de outubro de 2013, João Manuel dos Santos Simões.

21 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.

307460176 

 Aviso n.º 15591/2013
Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere 

o n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se 

torna público que, por meu despacho de 28 de outubro de 2013, 
decidi nomear, para o cargo de secretário de vereador, com efei-
tos, a partir do dia 28 de outubro de 2013, Noel Gomes Pereira 
Caneira.

28 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º

307460354 

 Aviso n.º 15592/2013

Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, se torna público que, por meu despacho de 13 de novembro de 
2013, decidi nomear para o cargo de chefe da Divisão Municipal 
Financeira, o Dr. José Gabriel de Almeida Marques, em regime de 
substituição por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 13 de 
novembro de 2013, inclusive, por 60 dias renováveis até a conclusão 
do procedimento concursal para provimento do cargo, nos termos 
do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e artigo 19.º da citada 
Lei n.º 49/2012.

13 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hélder Manuel Esménio, Eng.º

307460516 

 Aviso n.º 15593/2013

Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere 
o n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna 
público que, por meu despacho de 14 de novembro de 2013, decidi 
nomear, no âmbito do gabinete de apoio pessoal, para o cargo de 
adjunto, com efeitos, a partir do dia 11 de novembro de 2013, Paulo 
Jorge Pires Cação.

14 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hélder Manuel Esménio, Eng.º
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