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PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
Despacho n.º 1993/2018

Considerando:

1) O elenco das competências que me foram delegadas pela Comissão 
Executiva da Área Metropolitana do Porto na sua deliberação de 7 de 
dezembro de 2017;

2) Que dentre as referidas competências consta a prevista na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro — “Participar na gestão de programas de desenvolvimento 
regional e apresentar candidaturas a financiamentos através de pro-
gramas, projetos e demais iniciativas”, assim como a prevista na 
alínea o) do mesmo diploma — “Colaborar no apoio a programas e 
projetos de interesse metropolitano, em parceria com entidades da 
administração central”;

3) Que as competências em causa foram delegadas com a faculdade de 
subdelegação nos secretários metropolitanos, de acordo com a previsão 
do artigo 76.º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013;

4) A conveniência de subdelegar tais competências genéricas 
restritas à temática da gestão dos fundos comunitários, área espe-
cializada de atuação da Área Metropolitana do Porto, espelhada 
na multiplicidade de funções e competências cometidas à Divi-
são de Gestão de Fundos Comunitários constantes da Secção II, 
Capítulo IV, do Regulamento dos Serviços da Área Metropolitana 
do Porto n.º 200/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 39, de 25 de fevereiro de 2016.

Ao abrigo do disposto nos artigos 47.º e 49.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, subdelego no Secretário Metropolitano da 
Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto, Eng.ª Sara Mar-
garida Lobão Berrelha dos Santos Pereira, os poderes de participação 
na gestão de programas de desenvolvimento regional e de apresenta-
ção de candidaturas a financiamentos através de programas, projetos e 
outras iniciativas, previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como os poderes de colaboração 
no apoio a programas e projetos de interesse metropolitano em parceria 
com a administração central, previstos na alínea o) do n.º 1 do artigo 76.º 
do referido diploma legal, que me foram delegados por deliberação da 
Comissão Executiva Metropolitana, de 11 de dezembro de 2013, restritos 
à gestão dos fundos comunitários.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados pela subdelegada 
desde 7 de dezembro de 2017 no âmbito da presente subdelegação.

10 de janeiro de 2018. — O Primeiro Secretário da Comissão Exe-
cutiva Metropolitana do Porto, Mário Rui Soares.
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 MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Aviso n.º 2614/2018

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana — ARU — Terra 
Chã e Vila de São Sebastião

José Gabriel do Álamo de Meneses, Presidente da Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo.

Torna público que, nos termos do n.º 4.º do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, de-
liberou, em sua sessão de 15 de dezembro de 2017, aprovar por 
maioria a Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 
das freguesias da Terra -Chã e Vila de São Sebastião, incluindo 
a memória descritiva e justificativa, a planta de delimitação e o 
quadro de benefícios fiscais.

Torna ainda público que os interessados poderão consultar todos 
os elementos que acompanham a delimitação das áreas de reabili-
tação urbana na página eletrónica do município em www.cmah.pt, 
bem como Centro de Atendimento Integrado no edifício dos Paços 
do Concelho.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Gabriel do 
Álamo de Meneses.
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 MUNICÍPIO DE BAIÃO

Despacho n.º 1994/2018

Gabinete de Apoio à Vereação — Designação de Secretário
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 42.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, em articulação com os números 1, 2 e 
3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, foi, por meu despacho de 23 de outubro de 2017, designado 
como secretário do gabinete de apoio à vereação o Senhor Armando 
Pinho da Silva, com efeitos à data de 22 de outubro de 2017.

A remuneração do designado será conforme o disposto no n.º 3 do 
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e os respetivos encargos 
assegurados pelo orçamento do gabinete de apoio à vereação.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo 
ao presente despacho.

12 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Paulo de Sousa Pereira.

ANEXO

Nota Curricular
Dados Pessoais:
1 — Nome — Armando Pinho da Silva
2 — Data de Nascimento — 18 de fevereiro de 1959
3 — Naturalidade — Baião

Formação Académica:
12.º Ano

Experiência Curricular:
Entre 02 de janeiro de 2009 e 31 de janeiro de 217 e desde 01 de 

junho de 2017 até à presente data, Secretário da Vereação da Câmara 
Municipal de Baião;

Entre 01 de fevereiro e 31 de maio de 2017, desempenhou as funções 
de Assistente Técnico.

Entre 02 de janeiro de 2009 e 31 de janeiro de 2017, Secretário da 
Vereação da Câmara Municipal de Baião.

Entre 2 de dezembro de 2005 e 01 de janeiro de 2009, desempenhou 
as funções de responsável da Logística e Eventos Culturais da Câmara 
Municipal de Baião.

Entre 10 de abril de 1980 e 31 de dezembro de 2008, desempenhou 
diversas funções, nomeadamente, fiel de armazém, chefe de linha de 
montagem de material médico -cirúrgico, comércio de automóveis, res-
ponsável comercial de uma marca de vinhos, comerciante por conta 
própria na área alimentar.
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 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 2615/2018

Procedimento concursal comum para ocupação de catorze postos 
de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, 
área de atividade de ação educativa para exercerem funções nos 
agrupamentos de escolas, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

Convocação para a realização da entrevista 
profissional de seleção

Para os devidos efeitos e no cumprimento do disposto no n.º 2 do 
artigo 33.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, redação atual, informamos que se encontra disponível na 
página eletrónica do Município www.cm -braga.pt, bem como afixada 
nos locais de estilo do Município (Balcão Único e Edifício da Praça 
do Município) a convocatória para a entrevista profissional de seleção, 
com indicação da data, hora e local da sua realização, para os candidatos 




