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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
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Urbanização e Edificação (e respetiva legislação precedente) assumindo
funções de gestor de processo, e também na elaboração e acompanhamento de planos municipais, e da intervenção da administração local
naqueles que a administração central desenvolve, no âmbito do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (e respetiva legislação
precedente).
Foi Técnica Superior e Assessora da Presidência da Câmara Municipal de Sintra, tendo a seu cargo a gestão e coordenação da atuação
das entidades externas e serviços internos, com vista à concretização
dos investimentos públicos e enquadramento dos investimentos privados, e foi também membro da Comissão Municipal de Comércio
e da Comissão Permanente de Ambiente e Urbanismo. Integrou e foi
relatora do Grupo de Trabalho da Câmara Municipal de Sintra criado
para análise e parecer à proposta de Plano Regional da Área Metropolitana de Lisboa 2011.
Assumiu também funções de coordenação e gestão de investimentos
privados na área do imobiliário e do turismo, e foi administradora nas
respetivas sociedades. Nesse âmbito coordenou as equipas multidisciplinares de projetistas e assegurou a relação institucional com vista à
concretização desses projetos. Destaca-se a coordenação e direção do
Plano de Pormenor do Bonfim em Setúbal, o Plano de Pormenor do
núcleo turístico da Barroca d’Alva em Alcochete e o Plano de Pormenor
da Praia Grande em Silves.
Membro do Colégio da Especialidade de Urbanismo da Ordem dos
Arquitetos, membros da Associação dos Urbanistas Portugueses, membro
da Ordem dos Arquitetos, membro da Ordem dos Advogados e membro
da Ad Urbem — Associação para o Desenvolvimento do Direito do
Urbanismo e da Construção.
Na sua atividade associativista profissional, enquanto membro da
Associação de Urbanistas Portugueses, fez parte da sua Direção Executiva e assumiu as funções de representante no Conselho Europeu de
Urbanistas.
Atualmente é membro da Comissão Executiva do Colégio de Urbanismo da Ordem dos Arquitetos.
4 — Trabalhos publicados:
No âmbito do exercício das suas funções no Conselho Europeu de
Urbanistas foi coautora do livro “Trying it that way”, manual de boas
práticas em desenvolvimento sustentável europeu, publicado pelo Conselho Europeu de Urbanistas, na língua inglesa, francesa e italiana, e
traduzido em Portugal pela DGOTDU. (inhttp://www.ectpceu.eu/index.
php?option=com_content&view=article &id=86&ltemid=119)”
«Deliberação da Câmara Municipal [...]
Nos termos do artigo 57.º, n.º 3 e 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro; artigo 27.º, n.os 3 e 4 do Cód. Proc. Adm. e artigo 18.º, n.º 3
do Regimento, a Câmara aprovou em minuta o texto da deliberação
tomada na Reunião extraordinária de 09.01.2014.
Proposta n.º 39-P/2014, subscrita pelo Presidente [...]»
20 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.
307570539

MUNICÍPIO DE TAROUCA
Aviso n.º 2449/2014
Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico
superior (enfermagem veterinária), do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Tarouca.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2008, de 22.01 alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, 06.04, faz-se pública a lista unitária de ordenação final
dos candidatos ao procedimento concursal supra identificado, aberto por
aviso n.º 10507/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 162, de 23/08/2013, homologada pelo Presidente da Câmara Municipal em 26/12/2013.
Candidatos aprovados:
1.º Liliana Patrícia dos Santos Cardoso Pinto — 15,40 valores;
2.º Renato Filipe Gomes de Pina — 15,19 valores;
3.º Diana Isabel Ferreira de Oliveira — 12,63 valores;
4.º Rui Jorge Morgado Amaral — 11,67 valores;

5.º Vanessa Carina Mendonça Delgado — 11,52 valores;
6.º Ana Sofia Fernandes Mesquita — 11,01 valores;
7.º Anita Marques Almeida — 10,5 valores.
Da homologação da presente lista cabe recurso nos termos do regime
geral do contencioso administrativo.
27 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Valdemar de
Carvalho Pereira.
307593949

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 2450/2014
Atendendo à alteração e adequação da estrutura e organização dos
serviços da Câmara Municipal de Vieira do Minho, levada a cabo ao
abrigo do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, aprovada pela Câmara e
Assembleia Municipais de 20 de novembro e 30 de dezembro de 2013
e publicada no Diário da República 2.ª série, n.º 17 de 24 de janeiro de
2014, através do Despacho n.º 1238/2014, torno público que cessaram
as comissões de serviço existentes nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada às autarquias locais pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos cargos de dirigentes a seguir
elencados:
Eng.º Manuel Joaquim Silva Fernandes — Dirigente Intermédio de
2.º Grau — Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Municipais, é posicionado na sua carreira de origem(Técnico Superior — Eng.º Civil),
na posição remuneratória entre a 4.ª e 5.ª e nível remuneratório entre
o 23 e 27;
Dr.ª Mónica Arantes Gonçalves — Dirigente Intermédio de
2.º Grau — Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Local, Educação, Administração e Finanças, é posicionada na sua carreira de origem
(Técnica Superior — Administração Pública), na posição remuneratória
2.ª e nível remuneratório 15;
Dr.ª Elisabete Purificação Antunes Vieira — Dirigente Intermédio
de 3.º Grau — Gabinete de Atendimento ao Munícipe e Modernização Administrativa, é posicionada na sua carreira de origem (Técnica
Superior — Relações Internacionais), na posição remuneratória entre a
2.ª e 3.ª e nível remuneratório entre o 15 e 19.
31 de janeiro de 2014. — O Presidente de Câmara, Eng.º António
Cardoso Barbosa.
307592733

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aviso n.º 2451/2014
Para os efeitos previstos na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
torna público que por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 2 de janeiro de 2013, efetuou a prorrogação excecional
das mobilidades internas intercategoria, pelo período de um ano, até
31 de dezembro de 2014, nos termos do n.º 2 do artigo 52.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com os trabalhadores:
Maria de Fátima Barros Alves Costa e Maria Felisbela Gomes Barbosa,
Assistentes Técnicos a exercerem funções de Coordenador Técnico;
Jorge Alexandre Rodrigues Martins, Assistente Técnico a exercer
funções de Técnico Superior;
Maria Margarida Magalhães Malheiro Pontedeira, Assistente Operacional a exercer as funções de Assistente Técnico;
Emílio Manuel Amorim Cruz e Maria da Conceição Rodrigues Martins
Araújo, Assistentes Operacionais a exercerem as funções de Encarregado
Operacional.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Fernando Brito Nogueira.
307592928
Aviso n.º 2452/2014
Para os efeitos previstos na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
torna público que, por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 22 de novembro de 2013 e nos termos do disposto no
artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de um
ano, celebrados ao abrigo do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 12-A/2008,

