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bem como divulgada na página eletrónica da Autarquia (www.cm -sintra.
pt/Serviços/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais).

20 de maio de 2015. — 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.

308677486 

 MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Aviso n.º 6823/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d), n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por motivos de apo-
sentação, cessou a partir de 1/05/2015 a relação jurídica de emprego pú-
blico do trabalhador, Orlando Manuel Nascimento Merujo — Assistente 
Operacional.

21 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Amílcar José Nunes 
Salvador.

308668543 

 Aviso n.º 6824/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

datado de 13 de maio de 2015, foi nomeado em regime de substituição, 
ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e 
pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, enquanto decorrer o 
procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, para o cargo de Chefe de Divisão Obras Municipais, Am-
biente, Estruturas e equipamento Urbano previsto no mapa de pessoal 
para o ano de 2015, o técnico superior:

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 14 de maio de 2015.
2 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Tran-

coso, Amílcar José Nunes Salvador.
308699501 

 Aviso n.º 6825/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho datado 

de 13 de maio de 2015, foi nomeado em regime de substituição, ao abrigo 
do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e pelo Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, enquanto decorrer o procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
para o cargo de Diretor de Departamento de Administração Geral previsto 
no mapa de pessoal para o ano de 2015, o técnico superior:

Fernando Tavares Delgado

Esta nomeação produz efeitos a partir de 14 de maio de 2015.
3 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Tran-

coso, Amílcar José Nunes Salvador.
308700294 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 6826/2015

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Eixo Antigo de Valongo

José Manuel Pereira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Valongo, no uso da competência conferida pela alínea t) do n.º 1 do 
artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 56.º do referido Regime Jurídico das Autarquias 
Locais:

Torna público, que a Assembleia Municipal de Valongo, em sessão 
realizada no dia 5 de junho de 2015, deliberou, por maioria, nos termos 
do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 

e Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana do Eixo Antigo de Valongo.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e Decreto -Lei n.º 136/2014, de 
9 de setembro, os elementos que acompanham o projeto de delimitação 
urbana do Eixo Antigo de Valongo podem ser consultados no sítio da 
internet da Câmara Municipal de Valongo (www.cm -valongo.pt) e no 
Gabinete de Apoio ao Munícipe desta Câmara Municipal, sito na Ave-
nida 5 de Outubro, n.º 160, 4440 -503 Valongo, todos os dias úteis no 
horário normal de funcionamento.

11 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Va-
longo, José Manuel Pereira Ribeiro.

208719492 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 6827/2015

Designação de adjunta do gabinete de apoio à Presidência
Torna -se público que o Sr. Presidente da Câmara, por despacho exa-

rado em 16 de janeiro de 2015, designou a Técnica Superior (área de 
Relações Públicas), Susana Maria Tordo Simões dos Santos, como 
adjunta do seu Gabinete de Apoio Pessoal, ao abrigo da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 42.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º do mesmo diploma legal e com as 
disposições aplicáveis pelo Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
com efeitos a 01 de janeiro de 2015.

Nota Curricular
Nome: Susana Maria Tordo Simões dos Santos
Naturalidade: Vila Franca de Xira
Data de nascimento: 10 de setembro de 1974
Habilitações literárias: Licenciatura em Comunicação Empresarial
Carreira Profissional:
No dia 14 de janeiro de 2000, ingressou no quadro de pessoal desta 

Autarquia na carreira Técnica de Relações Públicas
Em 20 de setembro de 2001 — Transitou, por reclassificação profis-

sional para a categoria Técnica Superior de Relações Públicas.
Em 05 de março de 2008 — nomeação definitiva na categoria de 

Técnico Superior de 1.ª classe da carreira Técnica Superior de Relações 
Públicas.

A 01 de janeiro de 2009 — Aplicação do Novo Regime de Vincula-
ção de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, transitou para 
a carreira Técnica Superior.

No período de 14 de janeiro de 2011 a 19 de maio de 2013 — desig-
nada em regime de substituição, no cargo de Coordenadora do Gabinete 
de Imprensa (equiparada a Chefe de Divisão).

Em 20 de maio de 2013 — cessou o regime de substituição por ex-
tinção da unidade orgânica, face à nova estrutura da Câmara.

21 de maio de 2015.  — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

308669118 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 6828/2015
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 6 do 

artigo 11.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 
à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto 
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, torna -se público o Despacho n.º 15/2015 
exarado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordinária da Câmara realizada 
na mesma data, na qual foi deliberado designar, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de cinco anos, renovável por igual período sem 
necessidade de recurso a procedimento concursal, a candidata Dora Paula 
Henriques Ferreira Maia para o cargo de diretora municipal da Direção 
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Municipal Infraestruturas e Espaços Públicos, com efeitos a partir do 
dia 8 de junho de 2015 e a respetiva nota curricular.

8 de junho de 2015. — O Vereador, por delegação de competências, 
Dr. Manuel Monteiro.

«Despacho de Designação
No âmbito do procedimento concursal 18/2014, para o provimento 

do cargo de Diretor Municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 961/2015, e na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201501/0238, cumpridos todos os 
formalismos legais e concluídos os métodos de seleção, foi provida 
por deliberação de câmara de 1 de junho de 2015, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de cinco anos, a Exma. Senhora 
Eng.ª Dora Paula Henriques Ferreira Maia por possuir o perfil, os 
atributos, a experiência e as competências técnicas e humanas que, 
no seu conjunto, configuram excelentes qualidades para o exercício 
das funções do cargo, conforme fundamentado pelas atas elaboradas 
pelo júri do procedimento.

A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 de junho de 
2015.

O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.»

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Dora Paula Henriques Ferreira Maia
Data de nascimento: 9 de março de 1968
Habilitações académicas e Formação Complementar mais relevante:
1991 — Licenciatura em engenharia civil pela Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto;
1994, Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil pela Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto;
1992, Curso de gestão de CEOG lecionado pelo Centro Regional do 

Porto da Universidade Católica Portuguesa;
2005, Seminário de alta direção em Administração Local, CEFA

Experiência profissional mais relevante:
2000/2002 Chefe de Divisão Municipal de Estudos e Projetos na 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2002/2005 Chefe de Divisão Municipal de Jardins e Espaços de La-

zer na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia assegurando a Divisão 
Municipal de Conceção e Construção de Equipamentos Municipais entre 
abril 2004 a janeiro de 2005;

2005/2008 Diretora de Departamento Municipal de Equipamentos 
e Espaços Públicos Municipais na Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia

2008/2010 Diretora de Departamento Municipal de Equipamentos e 
Espaços Públicos na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

2010/2013 Diretora Municipal de Equipamentos Municipais na Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia;

2013/2014 Diretora de Departamento Municipal de Equipamentos 
Municipais na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

2014/2015 Diretora de Departamento Municipal de Obras e Emprei-
tadas na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

308712622 

 Aviso n.º 6829/2015
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 6 do 

artigo 11.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 
à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto 
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, torna -se público o Despacho n.º 16/2015 
exarado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordinária da Câmara realizada 
na mesma data, na qual foi deliberado designar, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de cinco anos, renovável por igual período sem 
necessidade de recurso a procedimento concursal, a candidata Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido para o cargo de diretora municipal da Direção 
Municipal Administração e Finanças, com efeitos a partir do dia 8 de 
junho de 2015 e a respetiva nota curricular.

8 de junho de 2015. — O Vereador, por delegação de competências, 
Dr. Manuel Monteiro.

«Despacho de Designação
No âmbito do procedimento concursal n.º 17/2014, para o provi-

mento do cargo de Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
publicado no Diário da República, 2 série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 961/2015, e na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201501/0236, cumpridos todos os 
formalismos legais e concluídos os métodos de seleção, foi provida 
por deliberação de Câmara de 1 de junho de 2015, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de cinco anos, a Exma. Senhora 
Dra. Manuela Fernanda da Rocha Garrido por possuir o perfil, os 
atributos, a experiência e as competências técnicas e humanas que, 
no seu conjunto, configuram excelentes qualidades para o exercício 
das funções do cargo, conforme fundamentado pelas atas elaboradas 
pelo júri do procedimento.

A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 de junho de 
2015.

O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.»

Nota Curricular
Nome: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Data de nascimento: 26 de abril de 1968
Habilitações académicas e Formação Complementar mais relevante:
1992, Licenciatura em direito pela Universidade Portucalense;
2011, Mestrado em direito pela Universidade Portucalense;
2008/2009 Diploma de especialização em compras e contratação 

pública, INA;
2004 — Curso Europeu de Administração Territorial e Local, CEFA;
2004 — Seminário de alta direção, INA;
2002/2003 Pós graduação em Finanças Públicas e Locais, ISLA;

Experiência profissional mais relevante:
2001/2002 Diretora municipal de planeamento e gestão financeira 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2002/2003 Diretora municipal gestão financeira em acumulação com 

o cargo de diretora a municipal de obras e equipamentos municipais na 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

2003/2008 Diretora municipal de obras e equipamentos municipais 
na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

2008 — Diretora municipal de qualidade de vida na Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia;

2012/2015 Inspetora de Finanças -Diretora;
2012/2015 Presidente do Conselho Fiscal — Fundação da Casa da 

Música, Porto — nomeada por Despacho n.º 11888/2012, de 30 de 
agosto, do Ministro de Estado e das Finanças Vítor Louçã Rabaça 
Gaspar;

2012/2015 Presidente do Conselho Fiscal — Fundação da Serralves, 
Porto — nomeada por despacho do Ministro de Estado e das Finanças 
Vítor Louçã Rabaça Gaspar.

308712606 

 Aviso (extrato) n.º 6830/2015
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 6 do 

artigo 11.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 
à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto 
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, torna -se público o Despacho n.º 14/2015 
exarado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordinária da Câmara realizada 
na mesma data, na qual foi deliberado designar, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de cinco anos, renovável por igual período 
sem necessidade de recurso a procedimento concursal, a candidata Luísa 
Maria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício para o cargo de diretora 
municipal da Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente, com efeitos 
a partir do dia 8 de junho de 2015 e a respetiva nota curricular.

08 de junho de 2015. — O Vereador, por delegação de competências, 
Dr. Manuel Monteiro.

«Despacho de designação
No âmbito do procedimento concursal 19/2014, para o provimento 

do cargo de Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015, 
pelo aviso de abertura n.º 961/2015, e na Bolsa de Emprego Público 
com o código de oferta OE201501/0243, cumpridos todos os for-
malismos legais e concluídos os métodos de seleção, foi provida 
por deliberação de Câmara de 1 de junho de 2015, em regime de 


