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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

da República, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 284, de
10 de dezembro de 1997.

Aviso n.º 2444/2014

30 de janeiro de 2014. — O Vereador, com competência delegada pelo
despacho n.º 161/13/GAP, de 12 de novembro, Manuel Pisco Lopes.
307593357

Rui Vaz Alves, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena,
faz saber, nos termos e para os efeitos legais, que por deliberação da
Câmara Municipal na reunião ordinária de 03 de fevereiro de 2014 e em
conformidade com o estabelecido na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
foi aprovado o novo tarifário da prestação dos serviços de abastecimento
de água, tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos no
concelho de Ribeira de Pena. Este tarifário entra em vigor no dia 01 de
março de 2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Vaz Alves.
307595917

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 2445/2014
Para os devidos efeitos se torna público que pelo Despacho n.º 07/
GAP/2014, datado de 20 de janeiro de 2014, de harmonia com o preceituado na alínea b) do artigo 25.º e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, na redação atual, foi nomeada em regime de substituição,
a técnica superior Susana Isabel Pereira Espada, para o cargo de Chefe
da Divisão de Comodidade Local, a partir de 20 de janeiro de 2014, por
vacatura do lugar e a consequente cessação da sua comissão de serviço
no cargo de Chefe da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico.
31 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão, no uso de subdelegação
de competências, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro,
Anabela Duarte Cardoso.
307599068

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Aviso n.º 2446/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a
trabalhadora abaixo indicada, na sequência do respetivo procedimento
concursal, aberto pelo aviso n.º 9462/2013 — Diário da República
2.ª série, n.º 140, de 23/07/2013:
Maria Dorinda de Pinho e Silva Oliveira, com efeitos a partir de
16/12/2013, na categoria de assistente operacional, com a remuneração
de 485,00€, correspondente à 1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.
7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Ricardo Oliveira
Figueiredo.
307604097

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso n.º 2448/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com o n.º 5 do artigo 43.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se publica o despacho do
Exmº. Senhor Presidente da Câmara, de designação de Isabel Maria da
Assunção Fróis, como Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, com
efeitos a 3 de janeiro de 2014, e respetiva nota curricular:
“Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.º.s 2 e 3 do artigo 42.º e
n.os 4 e 5 do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
ainda nos artigos 7.º a 10.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo, sob proposta do Exmº. Senhor Vereador Pedro Ventura
e no âmbito do Gabinete de Apoio à Vereação, a Exmª. Senhora Isabel
Maria da Assunção Fróis, para o exercício de funções de Secretária e
uma vez que se confirma a existência, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, de necessária informação
de compromisso, em função dos fundos disponíveis.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
o qual produz efeitos imediatos.
[...]
Município de Sintra, 3 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara,
Dr. Basílio Horta.
Anexo:
Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome — Isabel Maria da Assunção Fróis
Data de nascimento — 14/Outubro/1954
Habilitações literárias e formação profissional:
Curso complementar dos liceus
Curso de datilografia — Escola Pittea — Lisboa
Curso de programação de computadores — Linguagem COBOL — Instituto Aperfeiçoamento Técnico Acelerado/Fundação Luiz
Vaz de Camões — Lisboa
Estágio de programação em computadores na IBM e no Instituto 5.º
grau de Inglês — Cambridge School
Experiência profissional:

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 2447/2014
Manutenção do exercício de funções em regime de gestão corrente no
cargo de chefe da Divisão de Higiene Urbana do Departamento
de Ambiente e Atividades Económicas — Cargo de direção intermédia de 2.º grau.
Para os devidos efeitos se torna público que a presidente da Câmara,
por despacho de 29 de janeiro de 2014, determinou que o inspetor do
ambiente da Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, Alexandre Augusto Ferreira de Lima Freire, continua a assegurar
as correspondentes funções em regime de gestão corrente desde a data
do respetivo termo e durante o prazo de 90 dias, ou seja, até 31 de maio
de 2014, em virtude da cessação da comissão de serviço no cargo de
chefe de divisão de Higiene Urbana do Departamento de Ambiente
e Atividades Económicas, em 28 de fevereiro de 2014, nos termos e
ao abrigo do disposto nos artigos 24.º, n.os 1 a 4, e 25.º, n.º 1, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicáveis por expressa remissão dos artigos 18.º, n.º 1, e 17.º,
ambos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com direito à remuneração do
correspondente cargo dirigente intermédio de 2.º grau (€ 2613,84, acrescida das despesas de representação de € 194,80) até à efetiva cessação
de funções, de acordo com o parecer n.º 47/96, da Procuradoria-Geral

Desde 7 de julho de 1980 — Contrato de Prestação de Serviços, com
a categoria de Escriturária-Datilógrafa;
Em 10 de setembro de 1982 — Posse do cargo de Escriturária-Datilógrafa de 2.ª classe;
De 18 de julho de 1986 a 21 de setembro de 2000 — carreira de
oficial administrativa;
Em 21 de setembro de 2000 — Posse do cargo de Chefe de Secção
Administrativa (Nomeação Definitiva);
Em 27 de agosto de 2002 — Posse como Secretária, em regime de Comissão de Serviço no Gabinete de Apoio Pessoal da Vereadora Guadalupe
Gonçalves (com efeitos retroagidos a 06 de fevereiro de 2002);
Em 24 de julho de 2006 — Posse como Secretária, em regime de
Comissão de Serviço do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador José
Manuel Batista Alves;
Em 4 de novembro de 2009 — Nomeada por Despacho n.º 72-P/2009,
como Secretária, em regime de Comissão de Serviço do Gabinete de
Apoio Pessoal do Vereador José Manuel Batista Alves;
Em 03 de abril de 2012 — Nomeada por Despacho n.º 39-P/2012,
como Secretária, em regime de Comissão de Serviço do Gabinete de
Apoio Pessoal do Vereador Pedro Manuel Costa Ventura.
Exercício de funções:
De julho de 1980 até 1982 a exercer funções no Gabinete de Apoio à
Presidência (dando apoio nomeadamente à Secretária do Presidente da
Câmara e ao Vice-Presidente);
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De 1983 a 1993 a exercer funções no Gabinete de Apoio à Vereação
(dando apoio de Secretariado aos vários Vereadores eleitos que passaram
pela Câmara, neste período de tempo);
De 1994 a 1997 — também a exercer funções no Gabinete de Apoio
à Vereação;
A partir de janeiro de 1998 até março de 2000 — a exercer funções
de Secretariado aos Vereadores Lino Paulo, Jaime da Mata e Batista
Alves;
Em 06 de fevereiro de 2002 — Nomeação, em regime de Comissão
de Serviço, Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal da Vereadora, em
regime de tempo inteiro, Engª. Maria Guadalupe Sereno Gonçalves.
Dava, também apoio ao outro Vereador da CDU, Engº. José Manuel
Batista Alves;
Em 16 de fevereiro de 2006 determinada a integração, por despacho
do Sr. Presidente, no Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador Engº. José
Manuel Batista Alves;
Em 24 de fevereiro de 2006 — Nomeação em regime de Comissão
de Serviço, Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador, em
regime de tempo inteiro, Engº. José Manuel Batista Alves;
Em 30 de outubro de 2009, proposto ao Senhor Presidente da Câmara,
a nomeação como Secretária, pelo Vereador José Manuel Batista Alves
Nomeação por Despacho n.º 72-P/2009, de 4 de novembro, como
Secretária, em regime de Comissão de Serviço do Gabinete de Apoio
Pessoal do Vereador José Manuel Batista Alves;
Nomeação por Despacho n.º 39-P/2012, de 03 de abril de 2012, como
Secretária, regime de Comissão de Serviço do Gabinete de Apoio Pessoal
do Vereador Pedro Manuel da Costa Ventura.”
8 de janeiro de 2014. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria de Jesus Gomes, por subdelegação de competências,
conferida pelo Despacho n.º 1-PM/2013, de 29 de outubro.
307572589

que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e
formação adequadas ao exercício das respetivas funções;
7 — Considerando, por fim, que o cargo dirigente em causa pode
ser exercido em regime de substituição, nos termos das disposições
conjugadas do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e artigo 19.º da Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto;
8 — Considerando que a Licenciada em Arquitetura, Ana Isabel
Queiroz do Vale, reúne os pressupostos e requisitos legais exigíveis ao
provimento do referido cargo de direção e consignados nas disposições
conjugadas do n.º 1 do artigo 18.º e artigo 27.º, ambos da Lei n.º 2/2004,
de 25 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro e artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, possuindo
comprovada competência técnica, aptidão, experiência profissional e
formação, adequada e relevante, para o exercício das funções inerentes
ao cargo de Diretora Municipal da Direção Municipal de Ambiente,
Planeamento e Gestão do Território, tal como melhor se demonstra em
nota curricular, anexa, que faz parte integrante da presente Proposta;
Mais proponho ao órgão executivo municipal, nos termos das disposições conjugadas do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e artigo 19.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e tendo em conta a deliberação de
aprovação quanto ao alargamento da área de recrutamento e seleção
do referido cargo de direção superior a indivíduos não vinculados à
Administração Pública, que delibere:
a) No sentido da nomeação, em regime de substituição, no cargo de
Diretora Municipal da Direção Municipal de Ambiente, Planeamento
e Gestão do Território, da Ex.ma Senhora Arquiteta Ana Isabel Queiroz
do Vale;
[...]
2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta.

Deliberação n.º 284/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 11.º da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, que adapta à Administração Local a Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, a seguir se publica a deliberação, tomada em Reunião
extraordinária da Câmara Municipal, de 9 de janeiro de 2014, de designação, em regime de substituição, de Ana Isabel Queiroz do Vale, no cargo
de Diretora Municipal da Direção Municipal de Ambiente, Planeamento
e Gestão do Território, e respetiva nota curricular:
«Proposta n.º 39 P/2014
1 — Considerando que, na sua sessão extraordinária de 27 de dezembro de 2013, a Assembleia Municipal deliberou aprovar a estrutura
nuclear dos serviços municipais, conforme Proposta do órgão executivo
municipal de 17 de dezembro de 2013;
2 — Considerando que, na sequência da aprovação da referida estrutura nuclear, foi igualmente aprovada pela Câmara Municipal, em
reunião extraordinária de 30 de dezembro de 2013, a correspondente
estrutura flexível, a qual produzirá efeitos na data da respetiva publicação
no Diário da República;
3 — Considerando que, no contexto das deliberações assim proferidas, se procederá à consagração na estrutura e organização dos serviços
municipais, com efeitos à data da publicação de aviso no Diário da
República, conforme previsto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de outubro, da Direção Municipal de Ambiente,
Planeamento e Gestão do Território;
4 — Considerando que importa, pois, assegurar a gestão, direção e
coordenação das atividades da referida Direção Municipal, por forma
a que sejam prosseguidas, de forma eficiente, as atribuições que lhes
estão cometidas;
5 — Considerando que, nos termos das disposições conjugadas da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e dos n.os 2 e 3 do artigo 11.º, ambos da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se trata de cargo de direção superior
de 1.º grau, cujo titular pode ser recrutado, por procedimento concursal,
de entre indivíduos detentores dos requisitos de recrutamento e seleção
legalmente estabelecidos, vinculados, ou não, à Administração Pública;
6 — Considerando que, nos termos das supra referidas normas legais,
o recrutamento de entre indivíduos licenciados não vinculados à Administração Pública fica sujeito a aprovação prévia da câmara municipal,
sob proposta do respetivo presidente;
Tenho a subida honra de propor ao órgão executivo municipal, nos
termos das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e
dos n.os 2 e 3 do artigo 11.º, ambos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
que delibere aprovar que o recrutamento para o cargo de Direção Municipal de Ambiente, Planeamento e Gestão do Território, se realize, por
procedimento concursal, de entre indivíduos com licenciatura concluída
há pelo menos oito anos, vinculados ou não à Administração Pública e

Nota curricular
Identificação: Ana Isabel Queiroz do Vale.
1 — Habilitações Literárias:
Licenciada em Arquitetura, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa (14/20) com especialização académica em
Renovação Urbana (18/20) e Licenciada em Direito, pela Universidade
Lusíada de Lisboa (14/20) e especialização profissional em Planeamento
Urbano e Ordenamento do Território.
2 — Pós Universitário:
Mestrado na Domus Academy — Milão, Itália — sobre as “Estruturas
e Ambientes das Cidades Medievais” (100/100).
Pós-Graduação em Planeamento Urbanístico e Renovação Urbana
na Associação de Estudos Desenvolvimento e Formação em Lisboa
(18/20).
Pós-Graduação em Direito do Ambiente e Ordenamento do Território
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (17/20).
Programa Executivo de Accounting and Finance Executive Program
da Católica Lisbon School of Business and Economics.
Destaca-se ainda da formação académica complementar o Curso
de Patologia, Reabilitação e Manutenção de Estruturas e Edifícios no
Instituto Superior Técnico em Lisboa, e o Curso temático Reabilitação
Urbana na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
3 — Atividade Profissional:
Licenciada em Arquitetura em 1987, iniciou atividade na área do
Urbanismo, domínio em que se especializou, e nessa área tem desenvolvido toda a sua atividade profissional e académica. Desde logo pela
especialização académica na área da Renovação Urbana.
Contando mais de 25 anos de experiência profissional, colaborou com
funções de coordenação executiva, em diversos planos de ordenamento
do território, promovidos pela Administração Central, por municípios
e ou em parceria com entidades privadas, na área do projeto urbano e
na elaboração de planos, municipais, intermunicipais e regionais, como
Coordenadora Executiva de planos, estudos e projetos, assumiu funções
de organização de equipas multidisciplinares, congregando as diferentes
especialidades intervenientes, dos quais se destaca o Plano Regional de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, o Plano de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, o Plano
de Ordenamento da Ria de Aveiro, e o estudo de Avaliação do Plano
Regional de Ordenamento do Território da Região do Algarve, e ainda
o Plano de Reabilitação do Centro Histórico de Chaves.
Desenvolveu também aptidões em matérias da atuação da administração pública, municipal, no âmbito das competências das autarquias
locais em urbanismo, tendo acumulado experiência dos procedimentos
administrativos de licenciamento no âmbito do Regime Jurídico da

