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Aviso n.º 2377/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, designei para o exercício das funções de Adjunta
do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Alcoutim — Maria Alexandra Marques Cavaco por despacho de 28 de janeiro
de 2015, com efeitos a 1 de fevereiro de 2015, cessando as funções de
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação que vinha exercendo desde
28 de outubro de 2013.
29 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
308410727
Aviso (extrato) n.º 2378/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por proposta datada
de 28/01/2015, aprovada em reunião do executivo realizada em
28/01/2015, nomeei no uso das competências que me são conferidas
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, conjugada com a que decorre do n.º 2 do artigo 13.º
da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, e atento ao estabelecido
no n.º 4 do artigo 13.º da referida Lei n.º 65/2007, e à condição
prevista na alínea a) do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 73/2013,
de 31 de maio, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos,
a partir de 1 de fevereiro de 2015, com possível renovação, por
iguais períodos, Comandante Operacional Municipal de Alcoutim,
o licenciado João Carlos da Silva Simões, cujo perfil e experiência
profissional se enquadra nos objetivos pretendidos, conforme nota
curricular que se anexa.
O Comandante Operacional Municipal acumulará as funções inerentes à Coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil do
Município de Alcoutim, auferindo a remuneração de 1.922,37€,
correspondente à posição remuneratória 05.2, nível 29 da carreira
de Técnico Superior.
Publique-se no Diário da República nos termos previstos no n.º 4 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro.

MUNICÍPIO DE ARGANIL
Aviso (extrato) n.º 2379/2015
Ricardo João Barata Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal
de Arganil:
Faz público, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06 que cessou o vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, por motivo de aposentação, dos
seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Arganil:

Categoria

Posicionamento Remuneratório

Data da Desligação
do Serviço

Data
da Aposentação

Assistente operacional . . . . .
Assistente operacional . . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Técnico . . . . . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Técnica . . . . . . . .

Posição intermédia entre 7/8 e 7/8 . . .
Posição intermédia entre 1/2 e 1/2 . . .
Posição intermédia entre 8/9 e 8/9 . . .
Posição 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posição intermédia entre 2/3 e 2/3 . . .
Posição intermédia entre 9/10 e 9/10

01/06/2014
01/06/2014
01/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/09/2014

01/11/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/01/2015

Nome

Artur José Oliveira Costa. . . . . . . . . . . .
Carlos Jorge Dias Alvoeiro . . . . . . . . . .
José Mário Fernandes dos Santos . . . . .
Armando Nunes Alves Marques . . . . . .
Arménio da Silva dos Santos . . . . . . . . .
Maria Julieta Ferreira Neto Mateus . . . .

Nota curricular
João Carlos da Silva Simões, 46 anos de idade, casado, de nacionalidade portuguesa, do quadro de pessoal da Caixa Geral de Depósitos,
é licenciado em Gestão Bancária e Técnico Oficial de Contas (TOC).
Iniciou o seu percurso profissional em 1988 na Hertz Rent a Car,
Aeroporto de Faro, como rececionista e responsável pela manutenção de
frota, foi responsável pela secção de peças e delegado comercial Algarve
e Alentejo para equipamentos ligeiros na empresa Auto Sueco (Coimbra), L.da — Volvo BM, Faro e Almancil em 1994/1995, ano em que
também foi delegado comercial na empresa Autosil, S. A. — Delegação
do Algarve, em Faro.
No período de 1995 — 2001 desempenhou as tarefas de administrativo no Banco Nacional Ultramarino, S. A., em Vila Real de Santo
António (Portugal). De 2001 a 2013 foi administrativo na Caixa Geral
de Depósitos, S. A. (Fusão BNU/CGD) em Alcoutim (Portugal) e em
2013 assumiu as funções de Presidente da Junta da União das Freguesias
de Alcoutim e Pereiro, Alcoutim, bem como de Adjunto do Gabinete
de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Alcoutim, Alcoutim
(Portugal).
O seu currículo profissional é composto por diversos cursos no âmbito
da proteção civil, nomeadamente:
Curso Geral de Proteção Civil, curso de legislação na área específica
dos riscos, curso de Planeamento de Emergência, curso de Exercícios
de Proteção Civil, curso de Risco de Incêndio Florestal e curso de Logística em Proteção Civil, pela Fundação CEFA — Centro de Estudos
e Formação Autárquica.
29 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
308411148

03 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo João Barata Pereira Alves.

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICÍPIO DE CAMINHA

308411286

Aviso n.º 2380/2015

Aviso n.º 2381/2015

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27.º, do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, e conforme o
previsto no artigo 19.º, do Regulamento de Urbanização e Edificação
do Município de Barcelos e por despacho do Sr. Presidente da Câmara,
datado de 03-02-2015, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à alteração às especificações e divisão do lote n.º 1A,
sito na rua Estrada Nacional 205, da freguesia de Gilmonde, do concelho
de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e obras de urbanização
n.º 07/91, emitido em 20-03-1991, a que se refere o processo n.º 7/91-A,
requerida por André Luís Vilas Boas Silva, contribuinte n.º 182609030,
durante o período de 20 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso no Diário da República.
O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, na Secretaria da
Divisão de Planeamento Urbanístico, Mobilidade e Ambiente, da Câmara
Municipal de Barcelos.

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, Presidente da Câmara Municipal, torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que a Assembleia Municipal do
Caminha, em sessão ordinária realizada no dia 19 de dezembro de
2014, deliberou por unanimidade aprovar a delimitação da Área de
Reabilitação Urbana da Sandia — Vila Praia de Âncora, incluindo
a Memória Descritiva e Justificativa, a Planta de Delimitação e o
Quadro de Benefícios Fiscais, sob proposta da Câmara Municipal
deliberada no dia 03 de dezembro de 2014. Mais se informa que
os elementos que acompanham o projeto de delimitação da área de
reabilitação definidos no n.º 2 do artigo 13.º do RJRU poderão ser
consultados no sítio da internet da Câmara Municipal do Caminha
(www.cm-caminha.pt).

6 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Miguel Jorge
da Costa Gomes.
308427057

10 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal,
Miguel Alves.
208438202

