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 Aviso (extrato) n.º 6895/2018

Designação em regime de substituição em cargo dirigente
Torna -se público de que, por despacho exarado em 29 de janeiro de 

2018, designei, por ausência do respetivo titular, em regime de substitui-
ção, nos termos do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com os n.os 1 a 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, o Técnico Superior Luís Manuel da Costa Rodrigues Rafael no cargo 
de Chefe da Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público, 
com efeitos a 29 de janeiro de 2018, cessando a respetiva vigência na data 
em que o titular do cargo regresse ao serviço e retome as suas funções.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

311315379 

 Aviso (extrato) n.º 6896/2018
Torna -se público de que, por despacho exarado em 12 de março de 

2018, autorizei a prorrogação da comissão de serviço do Técnico Su-
perior, António Manuel Alves Pinto Domingos, no cargo de Chefe da 
Divisão Financeira, Patrimonial e Controlo Orçamental, nos termos do 
n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, aplicada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29/08, com efeitos a 1 de maio de 2018.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

311314552 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Declaração de Retificação n.º 390/2018
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 18 de janeiro 

de 2018, aprovado em reunião ordinária de Câmara a 05 de fevereiro 
de 2018, retificam -se as competências da Equipa Multidisciplinar de 
Protocolo e Relações Externas, publicadas na Deliberação n.º 4/2018, 
2.ª série do Diário da República, n.º 1 de 02 de janeiro de 2018, que 
passam a ser as seguintes:

B — Equipa Multidisciplinar de Protocolo e Relações Externas
a) Propor e executar uma política de relacionamento institucional 

na linha geral de orientação definida pela Câmara e pelo Presidente 
da Câmara;

b) Assegurar o desenvolvimento da atividade protocolar e das relações 
institucionais;

c) Coordenar e assegurar os procedimentos protocolares;
d) Desenvolver e acompanhar os processos de geminação e de coo-

peração externa;
e) Colaborar na organização de iniciativas locais, regionais, nacionais 

ou internacionais, em articulação com a Equipa Multidisciplinar Marca 
de Gaia e GO ON INVEST IN GAIA e a Presidência.

Retifica -se ainda o Organograma publicado na Deliberação n.º 4/2018, 
2.ª série do Diário da República, n.º 1 de 02 de janeiro de 2018, que se 
anexa à presente declaração de retificação.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Ro-
drigues.

Organograma

Estrutura Nuclear e Flexível dos Serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

  
 311313937 

 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 6897/2018

Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana
no concelho de Vila do Porto

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila do Porto, torna público, em cumprimento do definido nos termos 

do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que foi aprovado 
pela Assembleia Municipal de Vila do Porto em 2.ª sessão ordinária em 
30 de abril de 2018, a delimitação das áreas de reabilitação urbana no 
concelho de Vila do Porto, conforme proposta aprovada pela Câmara 
Municipal, em reunião do dia 23 de abril de 2018.

Mais torna público que os elementos constantes do processo de de-
limitação das referidas áreas de reabilitação urbana, definidos no n.º 2 
do artigo 13.º do supramencionado diploma, podem ser consultados nos 


