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 Aviso n.º 6271/2014

Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe 
da Divisão Municipal de Desporto e Equipamentos

O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento 
do cargo de Chefe da Divisão Municipal de Desporto e Equipamentos, 
foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 186 e na Bolsa 
de Emprego Público, em 26/09/2013 e no Jornal “Diário de Notícias”, 
em 01/10/2013.

Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a 
escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
recaiu no candidato Vítor Manuel Taborda Félix, pelo facto de satisfazer 
os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para 
o desempenho do mesmo.

Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, o candidato 
foi designado, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2014/04/22, em 
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por 
iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia 
de 2.º Grau — Chefe da Divisão Municipal de Desporto e Equipamentos.

O presente despacho produz efeitos a 22 de abril de 2014.
Anexa -se nota relativa ao currículo académico e profissional do de-

signado:
Nome: Vítor Manuel Taborda Félix
Naturalidade: Alhandra — Vila Franca de Xira
Data de Nascimento: 15 de julho de 1970
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão e Administração 

Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, concluída no ano de 1999 e Mestrado 
em Gestão e Direção do Desporto, pela Universidade da Extremadu-
ra — Badajoz — Espanha.

Experiência Profissional:
Em 18 de junho de 2013 — Designado, em regime de substituição, 

para o cargo de Chefe da Divisão de Desporto e Equipamentos;
A 01 de março de 2011 — Nomeado Chefe de Divisão de Desporto 

e Gestão de Equipamentos, em regime de substituição, tendo cessado 
essas funções no dia 17 de junho de 2013, por extinção da unidade 
orgânica, face à nova estrutura;

No período compreendido entre agosto de 2006 e fevereiro de 2011 
exerceu funções na Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo 
Interno desta Autarquia;

No período de 2004 a 2006 exerceu funções de Coordenador da 
Divisão de Gestão de Equipamentos;

A 16 de março de 2001 ingressou na carreira técnica superior de 
Economia e Gestão, exercendo funções no Setor de Desporto desta 
Autarquia, sendo responsável pelo planeamento, execução e avaliação 
dos programas de Apoio ao Associativismo Desportivo, Formação Des-
portiva e Organização de Eventos Desportivos;

A 29 de junho de 1993 — Ingressou no quadro desta Autarquia com 
a categoria de Técnico Auxiliar de 2.ª classe da carreira Técnica Profis-
sional de Desporto, exercendo funções no Setor de Desporto;

Iniciou funções nesta Autarquia a 01 de maio de 1992, com um con-
trato de prestação de serviços à tarefa, para prestação de serviços no 
âmbito da colaboração da Câmara com as coletividades para a prática 
de atividades náuticas.

Ao nível desportivo tem estado ligado à Federação Portuguesa de 
Canoagem (Atleta, Treinador, Dirigente e ainda Árbitro Nacional e 
Internacional de Kayak -Polo).

Formação profissional:
O Novo Código da Contratação Pública; Contabilidade Analítica; 

Técnicas de Chefia e Liderança; Sistema Integrado de Avaliação do 
Desempenho da Administração Pública; Frequência de outras ações de 
formação, congressos, seminários e colóquios.

Formador nos cursos de Navegador de Recreio e de Introdução à 
Canoagem.

9 de maio de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

307814324 

 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 6272/2014
Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila do Porto, torna público que a Assembleia Municipal de Vila do 

Porto, reunida na 2.ª sessão ordinária de 29 de abril de 2014, aprovou, 
sob proposta da Câmara Municipal de 30 de janeiro de 2014, o Regula-
mento de Apoio Municipal à Melhoria das Condições de Habitabilidade 
das Famílias, submetido a apreciação pública através da publicação do 
Diário da República, 2.ª série, n.º 32 de 17 de fevereiro de 2014.

Decorrido o período de discussão pública, nos prazos e termos pre-
vistos no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, foram apresentadas e aprovadas 
as seguintes propostas de alteração pela Assembleia Municipal de Vila 
do Porto:

Artigo 4.º alínea g) “Não possuírem depósitos bancários de montante 
superior a 5.000 euros;

Artigo 10.º retirar o ponto n.º 2;
Artigo 14.º “As obras deverão iniciar -se no prazo de três meses a 

contar da data da receção da notificação da atribuição de apoio e estarem 
concluídas no prazo máximo de 6 meses a contar da mesma data, salvo 
em casos excecionais devidamente justificados e aceites pela Câmara 
Municipal.”

Mais se torna público, que o referido documento encontra -se pu-
blicado, na íntegra, na página da internet deste município em www.
cm -viladoporto.pt.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

307811887 

 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Edital n.º 431/2014

Abertura do período de apreciação
pública — Projeto de Regulamento Municipal de Comércio

a Retalho não Sedentário e Venda Ambulante
António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Pouca de Aguiar, torna público, em cumprimento da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 10 de 
abril de 2014, e para os efeitos do disposto no artigo 118.º e seguintes 
do Código de Procedimento Administrativo, que se encontra em apre-
ciação pública, pelo prazo de 30 dias contados da publicação do presente 
edital no Diário da República, o Projeto de Regulamento Municipal de 
Comércio a Retalho não Sedentário e Venda Ambulante

Os interessados poderão consultar o referido Projeto de Regulamento 
e apresentar as suas reclamações, observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento no serviço de atendimento ao público do Município de 
Vila Pouca de Aguiar, em horário de expediente.

11 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. 
António Alberto Pires Aguiar Machado.

307761212 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 6273/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 2.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e oito e vinte e nove de abril de dois mil e 
catorze, aprovou a alteração ao Regulamento de Utilização de Viaturas 
Municipais, que, sob a forma de projeto, foi publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 11 de dezasseis de janeiro de dois mil e catorze 
e objeto de apreciação pública, nos termos do disposto no artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro.

6 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

307807075 

 Aviso n.º 6274/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 2.ª Sessão Or-
dinária realizada a vinte e oito e vinte e nove de abril de dois mil e catorze, 
aprovou a alteração ao Regulamento do Programa de Ocupação Municipal 
Temporária de Jovens, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, 




