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 Aviso n.º 15380/2018

Exoneração do Adjunto do Gabinete Pessoal do Senhor Presidente

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, torna público que, 
por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão de 
3 de agosto de 2018, e de acordo com o disposto no 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, na sua 
redação atual, foi determinada a exoneração de Carlos Manuel Gomes 
Jerónimo, das funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 
com efeitos a 5 de agosto.

21 de setembro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.

311726754 

 Aviso n.º 15381/2018

Licença sem remuneração do técnico superior
Miguel Vasco Graça Ribeiro

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 
26.10.2017), Dra. Maria Alcina Domingues Cerdeira torna público 
que por despacho do Senhor Presidente datado de 20 de julho de 2018, 
nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, foi concedida licença sem remuneração ao Técnico Superior 
Miguel Vasco da Graça Ribeiro, pelo período de 11 meses com início 
a 8 de agosto de 2018.

21 de setembro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.

311726698 

 MUNICÍPIO DE GAVIÃO

Aviso n.º 15382/2018

Torna público que, em reunião ordinária de 12 de setembro de 2018, 
da Assembleia Municipal, foi deliberado aprovar a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana para a Vila de Gavião, sob proposta da Câmara 
Municipal, datada de 05 de setembro de 2018, nos termos do procedi-
mento previsto no artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na sua redação atual. Os elementos constantes da proposta 
de delimitação da Área de Reabilitação Urbana para a Vila de Gavião 
encontram -se disponíveis para consulta na página eletrónica do Muni-
cípio (www.cm -gaviao.pt).

12 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Fernando da Silva Pio.

311726965 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 15383/2018

Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Rio Tinto

Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna 
público que nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Gondomar, em sessão 
realizada em 27 de setembro de 2018, deliberou aprovar por maioria, 
a alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de 
Rio Tinto.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do 
RJRU, os elementos que integram a deliberação da alteração da 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana poderão ser consul-
tados na página eletrónica da Câmara Municipal de Gondomar 
(http://cm -gondomar.pt).

11 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Marco 
Martins. 

  
 311723108 

 Aviso n.º 15384/2018

Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
das Margens do Douro/Atães

Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna 
público que nos termos e para os efeitos do disposto no 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 as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, sob proposta da Câmara Municipal, a 
Assembleia Municipal de Gondomar, em sessão realizada em 27 de se-
tembro de 2018, deliberou aprovar por maioria, a alteração da delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana das Margens do Douro/Atães.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, os 
elementos que integram a deliberação da alteração da delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana poderão ser consultados na página eletró-
nica da Câmara Municipal de Gondomar (http://cm -gondomar.pt).

11 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Marco 
Martins. 

  
 311723149 


