8660

Diário da República, 2.ª série — N.º 88 — 8 de maio de 2017

iii) Plano geral (*) (**);
iv) Corte e alçados (**);
v) Planta de modelação de terreno (existente e proposta) (**);
vi) Planta de implantação (altimétrica e planimétrica) (*) (**);
vii) Planta de pavimentos (**);
viii) Plano de plantação e sementeira (árvores, arbustos e herbáceas)
(*) (**);
ix) Plano de rega (*) (**);
x) Plano de drenagem (interna e superficial) (**);
xi) Plano de mobiliário urbano e equipamento (**);
xii) Plano geral de iluminação (indicativo) (**);
xiii) Pormenores construtivos à escala adequada.
310410016

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Aviso n.º 4992/2017
Abertura do período de discussão pública da revisão
e ampliação do Plano de Pormenor
do Parque Empresarial do Casarão — Águeda
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal
de Águeda, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto nas
alíneas b) e c) do n.º 3 e do n.º 5 do artigo 6.º, conjugados com os n.os 1 e 2
do artigo 89.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), bem como do
previsto nos n.os 6 a 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de
4 de maio (regime de avaliação ambiental), que o Executivo Municipal,
em reunião realizada a 18 de abril de 2017, deliberou proceder à abertura
do período de discussão pública da Revisão e Ampliação do Plano de
Pormenor do Parque Empresarial do Casarão — Águeda e respetivo
Relatório Ambiental.
O período de discussão pública será de 20 dias, contados a partir do
sexto dia após a data de publicação do aviso correspondente no Diário
da República, estando os elementos que constituem e acompanham a
proposta de Revisão e Ampliação, bem como os respetivos pareceres das
entidades com competências específicas, disponíveis para consulta de
todos os interessados no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM),
no edifício Paços do Concelho, em horário normal de serviço (das 9h00
às 16h30, de segunda a sexta-feira) e na página eletrónica da Câmara
Municipal de Águeda em https://www.cm-agueda.pt/.
Todas as reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
com a devida identificação do assunto, devendo igualmente ser acompanhadas da identificação do munícipe, com sua residência completa e
o número de contribuinte, podendo ainda ser remetidas para o endereço
eletrónico presidente@cm-agueda.pt.
18 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
Gil Nadais Resende da Fonseca.
610451895

MUNICÍPIO DA AMADORA
Aviso n.º 4993/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos e
ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se anuncia
que por despacho da Sr.ª Presidente, Dr.ª Carla Tavares, foi renovada
pelo período de 3 anos, a comissão de serviço do Técnico Superior
Ricardo Carlos Madeira Simões, no cargo de Chefe da Divisão de
Sistemas e Tecnologias de Informação, pelo período de 3 anos, com
efeitos a 01.04.2017.
7 de abril de 2017. — A Vereadora da área dos Recursos Humanos,
Rita Madeira.
310426825
Aviso n.º 4994/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos
e ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se
anuncia que por despacho da Sr.ª Presidente, Dr.ª Carla Tavares, foi
renovada pelo período de 3 anos, a comissão de serviço da Técnica

Superior Cecília Maria Manuela de Castro Gonçalves dos Reis, no
cargo de Chefe da Divisão de Trânsito e Mobiliário Urbano, com
efeitos a 25.05.2017.
7 de abril de 2017. — A Vereadora da área dos Recursos Humanos,
Rita Madeira.
310426882
Aviso n.º 4995/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos
e ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se
anuncia que por despacho da Sr.ª Presidente, Dr.ª Carla Tavares, foi
renovada pelo período de 3 anos, a comissão de serviço da Técnica
Superior Telma Susana Rodrigues Correia, no cargo de Diretora do
Departamento de Habitação e Requalificação Urbana, com efeitos
a 19.04.2017.
7 de abril de 2017. — A Vereadora da Área dos Recursos Humanos,
Rita Madeira.
310426874
Aviso n.º 4996/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos e
ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se anuncia
que por despacho da Sr.ª Presidente, Dr.ª Carla Tavares, foi renovada
pelo período de 3 anos, a comissão de serviço da Técnica Superior,
Ana Vitória Moreno Casaca Fialho, no cargo de Chefe da Divisão de
Intervenção Social, com efeitos a 19.04.2017.
7 de abril de 2017. — A Vereadora da Área dos Recursos Humanos,
Rita Madeira.
310426939
Aviso n.º 4997/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos
se anuncia que na sequência de processo de recrutamento, publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 248, de 28 de dezembro de
2016, divulgado na Bolsa de Emprego Público (BEP), com o código
n.º OE201612/0298, no uso da competência própria, prevista no n.º 9,
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e do artigo 23.º da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e acolhendo a proposta do júri, por
despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, Dr.ª Carla Tavares, datado de 27
de março de 2017, foi designada, ao abrigo do n.º 9 do citado artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos,
renovável por iguais períodos de tempo, a Técnica Superior Manuela
Carneiro Pires, do mapa de pessoal desta Autarquia, para o exercício do
cargo de Chefe da Divisão de Equipamentos Mecânicos, considerado,
nos termos legais, direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 27 de
março de 2017.
Nota Curricular
Data de nascimento 14.07.1976;
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia Mecânica, da
Universidade de Aveiro, concluída no ano letivo de 1999/2000;
Diploma Europeu de Estudos Tecnológicos, Universidade de Valenciennes, França, ano de 1998;
Diploma Universitário Tecnológico “Bacharelato”, em Medidas
Físicas, ramo materiais e controlos físico químicos, Instituto Tecnológico de Blois, França, 1994/1995.
Experiência Profissional: Iniciou funções na CMA em 02.12.2003,
com a categoria de Engenheira Técnica de Máquinas, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, detendo desde 01.08.2011 a categoria
de Técnica Superior, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado. Entre 12 de dezembro de 2005 a 17
de maio de 2016 foi designada responsável da oficina Mecânica. Desde
18 de maio de 2016 que exerce funções, em regime de substituição de
Chefe da Divisão de Equipamentos Mecânicos.
Frequentou variada formação, entre outras, em áreas técnicas e da
administração pública.
07 de abril de 2017. — A Vereadora da área dos Recursos Humanos,
Rita Madeira.
310426971

