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Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares de estilo.
21 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Domingos da Silva Tiago, Eng.
Deliberação
Eng. António Domingos da Silva Tiago, Presidente da Câmara Municipal da Maia, Declara, para os devidos efeitos, que na reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 19 de março do corrente ano, foi
aprovada por unanimidade, a deliberação relativa ao assunto «Elaboração
da 2.ª Revisão ao Plano Diretor Municipal da Maia, avaliação ambiental
estratégica e abertura do período de participação preventiva».
19 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Maia,
Eng. António Domingos da Silva Tiago.
611361913
Aviso n.º 7127/2018
Fazendo uso da competência que me é conferida pelo disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi designado o Gabinete de Apoio à Presidência, com a seguinte
constituição:
Hernâni Avelino da Costa Ribeiro, no cargo de Chefe de Gabinete,
com efeitos a partir de 1 de novembro de 2017.
Nota curricular
Hernâni Avelino da Costa Ribeiro nasceu em 1975, no Porto, sendo
Empresário Hoteleiro. Foi vereador da Câmara Municipal da Maia
com pelouros atribuídos de 2005 a 2017, nomeadamente nas áreas do
Desporto, Juventude, Proteção Civil, Feiras e Mercados e Publicidade.
Foi membro do Conselho de Administração dos SMEAS da Maia e
do Conselho de Administração da Fundação do Conservatório de Música da Maia, ambos de 2005 a 2017. Foi membro dos Órgãos Sociais
de inúmeras Associações e Coletividades do Conselho da Maia e Ex-Presidente da Assembleia de Freguesia de Nogueira. É formado no
Programa Avançado de Economia de Gestão de Empresas nos Serviços
de Água da UCP.
Aloísio Fernando Maia Nogueira, no cargo de Adjunto, com efeitos
a partir de 1 de novembro de 2017.
Nota curricular
Aloísio Fernando Maia Nogueira nasceu em 1966, Avioso (Santa
Maria), na Maia. Foi Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação da
Câmara Municipal da Maia, de 1 de novembro de 2013 até 26 de outubro de 2017. Condecorado com a Medalha de Mérito Autárquico do
conselho da Maia, grau de ouro, em 22 de junho de 2016. É membro
da Assembleia da Freguesia da Cidade da Maia, desde 2013, e Segundo Secretário de Mesa da Assembleia de Irmãos da Santa Casa
de Misericórdia da Maia, desde 2002 até ao presente. Foi Advogado
desde 1990 até 2013, ano em que foi nomeado Adjunto do Gabinete de
Apoio à Vereação da Câmara Municipal da Maia. Presidente da Junta
de Freguesia de Vermoim, sucessivamente eleito, de 1998 a 2013 e, ao
mesmo tempo, deputado da Assembleia Municipal da Maia. Foi condecorado com a Medalha de Mérito Autárquico do Concelho da Maia,
Grau Ouro. Adquiriu a licenciatura em Ciências Jurídico-Económicas
pela Universidade Portucalense.
José Fernando Ferreira da Silva, no cargo de Adjunto, com efeitos a
partir de 1 de novembro de 2017.
Nota curricular
José Fernando Ferreira da Silva nasceu em 1956, em Matosinhos.
Iniciou funções na Câmara Municipal da Maia em 16 de janeiro de
1995. Integra o Quadro de Pessoal desde 1 de março de 1999, estando
atualmente na categoria de Engenheiro Eletrotécnico Assessor. De 26
de fevereiro de 1999 a 31 de dezembro de 2010 desempenhou, por nomeação, as funções de Adjunto do Presidente da Câmara Municipal. De
1 de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2013 desempenhou, em regime
de substituição, as funções de Diretor do Departamento de Qualidade,
Auditoria Interna e Sistemas de Informação da Câmara Municipal. De
1 de fevereiro de 2013 a 31 de março de 2015 desempenhou, em regime
de substituição, as funções de Chefe de Divisão de Qualidade e Sistemas de Informação da Câmara Municipal da Maia. Enquanto atividade
profissional privada, realizou projetos de eletrificação de edifícios e de
instalações industriais, em Gabinete de Projetos; Obteve experiência de

implantação de montagens elétricas e pneumáticas em grande projeto
industrial do ramo petrolífero; Foi Diretor Fabril de Empresa Industrial
na área de cerâmica técnica, fornecedora de bens de equipamento para
a indústria, Diretor Fabril de unidade industrial englobada em Multinacional do setor químico, e Diretor Geral de Empresa da área de Artes
Gráficas associada a Grupo de Comunicação Social. Foi Delegado para
a Zona Norte de empresa que se dedica à instalação e manutenção de
equipamentos de “Office Automation”. É licenciado em Engenharia
Eletrotécnica pela Universidade do Porto.
Maria Filomena Costa Gomes Veríssimo Parada, no cargo de Secretária, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2017.
Nota curricular
Maria Filomena Costa Gomes Veríssimo Parada nasceu em 1961, em
Cedofeita, Porto. Foi admitida no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal da Maia, com a categoria de Administrativa, na Área de Educação de
Adultos, em maio de 2001. Em abril de 2005 foi destacada para exercer
funções de Assistente Técnica, no Gabinete de Apoio à Vice-Presidência
da Câmara Municipal da Maia. Em outubro de 2011 foi nomeada Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação da Câmara Municipal da Maia,
para apoio ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia, cargo
para o qual foi igualmente nomeada em 2013 e que manteve até 26 de
outubro de 2017. É detentora do Cursos Complementar de Liceus, obtido
no Liceu Carolina Michaelis, em 1979, formação que foi complementada, posteriormente, com diversos cursos de formação em áreas como
Secretariado, Assessoria Autárquica e Línguas Estrangeiras.
17 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara da Municipal, António
Domingos da Silva Tiago, Eng.º
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MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
Edital n.º 541/2018
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
do Concelho de Mértola
Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola
Torna público, que a Assembleia Municipal de Mértola, em sessão
ordinária de 30 de abril de 2018, sob proposta do Executivo aprovada em
reunião extraordinária de 30 de abril de 2018, e de conformidade com
o preceituado no Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, artigo 4.º,
alínea 10, aprovou o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios do Concelho de Mértola, o qual se encontra disponível na
página eletrónica deste Município, em www.cm.mertola.pt e afixada
nos lugares de estilo
17 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Paulo Colaço Rosa.
311356746

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO
Aviso n.º 7128/2018
Regulamento para limpeza de terrenos em solo urbano
do concelho de Mondim de Basto
Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Mondim de Basto, ao abrigo das suas competências previstas nas disposições das alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do
estatuído no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, em
cumprimento do artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, torna público que
por deliberação do executivo municipal tomada no dia 29 de março de
2018, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em
sessão ordinária do dia 27 de abril de 2018, ao abrigo do disposto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
foi aprovado o Regulamento para limpeza de terrenos em solo urbano
do concelho de Mondim de Basto.
O documento constante do presente Aviso entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à presente publicação na 2.ª série do Diário da
República.

