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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,
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conjugado com os artigos 103.º e 104.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, com Maria Augusta Alves Fernandes, Carla Sofia Brandão
Gomes, Maria do Carmo Gomes Pereira Fernandes e Maria de Lurdes
Gonçalves Ribeiro Pereira, com a categoria de assistente Operacional,
com efeitos a partir de 11 de janeiro 2014.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Fernando Brito Nogueira.
307592888
Aviso n.º 2453/2014
Em cumprimento com o disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou, a relação jurídica de
emprego a trabalhadora Dulce Maria Pinto de Sá, Assistente Operacional,
por motivo de falecimento, desligado do serviço em 18 de janeiro de 2014.
31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Fernando Brito Nogueira.
307592774

FREGUESIA DE ALFAIÃO
Edital n.º 139/2014
Brasão, Bandeira e Selo
António Manuel Teixeira Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia
de Alfaião, do município de Bragança:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Alfaião, do município de Bragança, tendo em conta o parecer emitido em 29 de agosto de 2013, pela Comissão de Heráldica da
Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos
termos da alínea q), do n.º 2 do artº. 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99 de
18 de setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da
Assembleia de Freguesia de 23 de setembro de 2013.
Brasão: de ouro, fonte de vermelho jorrando água de azul, tendo em
chefe três cebolos de vermelho folhados de verde alinhados em faixa e
em campanha trouxa de azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro, em maiúsculas: «ALFAIÃO».
Bandeira: de verde, com cordão e borlas de amarelo e verde.
Selo: nos termos do artigo 18.º da lei, com a legenda: «Freguesia
de Alfaião».
7 de janeiro de 2014. — O Presidente, António Manuel Teixeira
Rodrigues.
307515604

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, retificado pela declaração de retificação
n.º 96/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 22
de janeiro de 2013.
20 de dezembro de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia,
António Braga Oliveira.
307592814

FREGUESIA DE LOUSADO
Aviso n.º 2455/2014
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que foi homologada em 17 de janeiro de 2014, pelo Sr. Presidente
da Junta de Freguesia de Lousado — Municipio de Vila Nova de Famalicão, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum para preenchimento de 3 (três) postos
de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado: referência A — carreira/categoria de Assistente
Técnico, área administrativa (1 posto de trabalho); referência B — carreira/
categoria de Assistente Operacional (cantoneiro de limpeza/auxiliar de
serviços gerais) (2 postos de trabalho). Publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 49, de 11 de março de 2013,na Bolsa de Emprego Público,
com os respetivos códigos da oferta: OE201303/0164 — referência A e
OE201303/0165 — referência B, no jornal Público, de 14 de março.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos encontra-se publicada no site da Junta de Freguesia de Lousado em www.freg-lousado.
pt, e afixada no edital da Junta de Freguesia, sita na Estação Caminho-de-ferro, 10 — 4760-623 Lousado.
20 de janeiro de 2014. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Lousado, Manuel Martins da Costa.
307591689

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Edital n.º 141/2014
Anabela Gaspar de Freitas, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara
Municipal de Tomar faz público que, na sequência das deliberações do
Conselho de Administração destes Serviços de 2013.12.02 e da Câmara
Municipal de Tomar de 2013.12.23, foi aprovado que o tarifário a praticar
em 2014 seja o mesmo que o praticado em 2013.
5 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Anabela Gaspar de Freitas.
307597878

Edital (extrato) n.º 140/2014
A Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, na sua reunião de vinte
e cinco de outubro de dois mil e treze, deliberou, por unanimidade e
após termo do procedimento Disciplinar que tomou o n.º 1/2013, aplicar à trabalhadora Maria Joaquina Carvalho Alves Campos, assistente
técnica nesta Junta de Freguesia, com contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, a pena de despedimento por fato
imputável ao trabalhador, prevista no n.º 1 do artigo 18.º e caracterizada
no n.º 6 do artigo 10.º, cujos efeitos se encontram previstos no n.º 4 do
artigo 11.º todos do Estatuto Disciplinar aprovado pela Lei n.º 58/2008
de 9 de setembro.
28 de janeiro de 2014. — A Presidente, Maria da Graça Moleiro das
Dores Pereira Dinis.
307576809

FREGUESIA DE JOANE
Aviso n.º 2454/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que,
por meu despacho de 29 de novembro de 2013, foi homologada a conclusão com sucesso do período experimental de Carla Susana Ferreira de
Carvalho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, a tempo
indeterminado, na sequência do procedimento concursal comum aberto
por aviso n.º 542/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,

VIMÁGUA, EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE GUIMARÃES E VIZELA, E. I. M., S. A.
Deliberação (extrato) n.º 285/2014
Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2013, reuniu o conselho de
administração da VIMÁGUA — Empresa de Água e Saneamento de
Guimarães e Vizela, E. I. M., S. A., em sessão extraordinária, na sua
sede social sita na Rua do Rei do Pegú, 172, em Guimarães, estando
presentes o respetivo presidente, Armindo José Ferreira da Costa e Silva,
e os vogais Dora Fernanda da Cunha Pereira Gaspar e Octávio Manuel
Novais Pereira dos Santos, tendo deliberado que, para efeitos do n.º 2
do artigo 24.º dos estatutos da empresa, o conselho de administração
subdelega no presidente do conselho de administração, Armindo José
Ferreira da Costa e Silva, a competência para proceder à instauração e
instrução dos competentes processos de contraordenação por violação
dos regulamentos que regem o serviço público a cargo da VIMÁGUA,
competência esta delegada no conselho de administração pelos Municípios de Guimarães e Vizela, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
n.º 194/2009, de 20 de agosto, e que se fez constar expressamente dos
n.os 1, alínea i), e 3, todos do aludido artigo 24.º do documento estatutário, publicando-se o presente ato de subdelegação em cumprimento
do disposto no artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo.
18 de outubro de 2013. — O Conselho de Administração: Armindo José
Ferreira da Costa e Silva, presidente — Dora Fernanda da Cunha Pereira
Gaspar, vogal — Octávio Manuel Novais Pereira dos Santos, vogal.
307594037

