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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 612/2019
Após homologação por deliberação de 18 de abril de 2019, do Conse-

lho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do candidato ao procedi-
mento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de assistente graduado sénior de ortopedia da carreira especial 

médica, aberto no aviso (extrato) n.º 43/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 1 de 02 de janeiro de 2019:

1.º Dr. Manuel Joaquim Peres Filipe — 16,23 (dezasseis virgula 
vinte e três valores).

24 de abril de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

312250961 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
DO PLANALTO BEIRÃO

Aviso n.º 8759/2019

Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
Mário de Almeida Loureiro, Presidente da Associação de Muni-

cípios da Região do Planalto Beirão, em cumprimento do disposto 
do n.º 1 do artigo 101.º do Decreto -Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, 
torna público que se encontra em consulta pública o «Regulamento 
de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos», podendo o processo ser 
consultado no sítio da Associação Municípios da Região do Planalto 
Beirão (www.planaltobeirao.pt) e nos locais de estilo dos Municípios 
Associados, devendo os interessados dirigir, por escrito, as sugestões a 
esta Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, pelo prazo 
de 30 dias, a contar da data de publicação do presente aviso.

14 de março de 2019. — O Presidente do Conselho Executivo, Mário 
de Almeida Loureiro.

312281709 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA

Aviso n.º 8760/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu Despacho, de 

01 de abril de 2019, designo para o lugar de chefe de equipa multidisci-
plinar, de Administração e Apoio Técnico a técnica superior Rita Maria 
Leal da Graça Silva, pertencente à carreira de técnico superior do mapa 
de pessoal da Comunidade Intermunicipal da Beira, nos termos previs-
tos da alínea b) do artigo 9.º do Regulamento interno da Comunidade 
Intermunicipal da Beira Baixa.

Junto se anexa síntese curricular.
1 de abril de 2019. — O Secretário Executivo Intermunicipal, Hélder 

Henriques.

Síntese Curricular
Nome: Rita Maria Leal da Graça Silva.
Local e data de nascimento — Lisboa, 19 de dezembro de 1975.
Percurso académico
Bacharelato em Eng.ª Civil, Escola Superior de Tecnologia do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco.

Experiência profissional
Setembro de 1999 a julho de 2000 — Estágio Profissional na Câmara 

Municipal de Castelo Branco, abril 2001 a março de 2003 — Câmara 
Municipal de Pampilhosa da Serra, Gabinete Técnico Local de Fajão, 
março de 2003 a julho de 2008, Câmara Municipal de Sintra na Divi-
são de Intervenção Local 1, Departamento de Ambiente e Intervenção 
Local, julho de 2008 até junho de 2010 — Câmara Municipal de Mon-
tijo na Divisão de Obras Municipais, Departamento de Obras e Meio 
Ambiente, desde junho de 2010 integra a Estrutura de Apoio Técnico 
da CIMBB, com funções de análise e acompanhamento de pedidos de 
apoio no âmbito do Centro 2020, fiscalização de empreitadas, execução 

de processos concursais, júri efetivo dos procedimentos, elaboração do 
Plano de Pormenor de Fajão.

Formação em legislação referente a contratação pública, programas 
informáticos, jornadas de Engenharia Civil, de Eficiência energética, 
de Engenharia Natural, Contabilidade, entre outras.

312261994 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Aviso n.º 8761/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por despacho do 
Presidente do Conselho Intermunicipal, datado de 14/08/2017, e na 
sequência do procedimento concursal publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 161, 22/08/2018, para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — Administração 
Pública, após negociação do posicionamento remuneratório nos termos 
do artigo 38.º da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, foi celebrado um 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a 
07/05/2019, com o candidato classificado em primeiro lugar Miguel da 
Silva Mendes, na 2.ª posição remuneratória, nível 15, correspondente à 
remuneração base de 1.201,48 €, com efeitos a partir de 08 de maio de 
2019 iniciando -se também nesta data o período experimental de 240 dias.

Para efeitos do estipulado no artigo 46.º da LTFP aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20.06. e nos termos do referido despacho, o júri do 
período experimental é o mesmo do procedimento concursal.

8 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 
CIM Cávado, Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio.

312283134 

 MUNICÍPIO DE ALCANENA

Aviso n.º 8762/2019

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana das Operações
 de Reabilitação Urbana Sistemática

 de Louriceira, Malhou, Espinheiro e Minde
Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente da Câmara Municipal 

de Alcanena, torna público que a Assembleia Municipal de Alcanena, 
sob proposta da Câmara Municipal, na sua sessão ordinária de 26 de 
fevereiro de 2019, deliberou por unanimidade, aprovar o Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana das Operações de Reabilitação 
Urbana Sistemática de Louriceira, Malhou, Espinheiro e Minde, que 
enquadra as Operações de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática a 
desenvolver na Área de Reabilitação Urbana de Louriceira, na Área de 
Reabilitação Urbana de Malhou, na Área de Reabilitação Urbana de 
Espinheiro e na Área de Reabilitação Urbana de Minde, nos termos do 
n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

Mais torna público, que o referido Programa Estratégico de Reabili-
tação Urbana, pode ser consultado na página eletrónica do Município 
de Alcanena, através do endereço http://cm -alcanena.pt.


