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 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso n.º 20839/2022

Sumário: Designa a chefe da Divisão de Compras, Elisabete Marta Roque do Carmo Valente.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2004, de 20 
de junho, na redação sua atual, e do previsto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação atual, e no uso das competências delegadas pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal, através do Despacho n.º 17/2021 -2025, de 03 -11 -2021, torna -se público o seu 
Despacho n.º 95/2021 -2025 de 30/08/2022, conforme seguidamente se transcreve:

«Despacho n.º 95/2021 -2025

Considerando a publicação do Edital n.º 1180/2022, no Diário da República n.º 153/2022, 
2.ª série, de 9 de agosto de 2022, referente à nova estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de 
Almada.

Nos termos do estabelecido 27.º do anexo B da Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços Muni-
cipais de Almada, no âmbito da Secretaria -Geral (SG), integrada no Departamento de Património 
e Compras (DPC), foi criada a Divisão de Compras (DCOMP).

Considerando que importa dotar a unidade orgânica de coordenação e direção com vista ao 
normal funcionamento dos serviços, de modo a garantir a prossecução integral das suas atribuições, 
competências e responsabilidades que lhes estão cometidas.

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Diri-
gente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado (Estatuto 
do Pessoal Dirigente) aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptado 
à administração local, pelo Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais aprovado pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, os cargos dirigentes podem ser exercidos em 
regime de substituição.

Considerando que a nota curricular, anexa ao presente Despacho, demonstra a competência 
técnica, aptidão e perfil adequados ao exercício das inerentes funções, reunindo -se, assim, os precei-
tos estabelecidos, no n.º 1 do artigo 20.º da citada Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e verificando -se 
todos os requisitos legais, nos termos do disposto n.º 1 e 2 do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na sua atual redação, designo em regime de substituição, para o exercício do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão da Divisão de Compras (DCOMP), a licenciada 
Elisabete Marta Roque do Carmo Valente, com efeitos a 1 de setembro de 2022.

Autorizo, nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
que a ora designada possa optar, querendo, pelo vencimento ou retribuição base da sua categoria 
de origem, respeitados os limites remuneratórios estabelecidos neste preceito legal.

Publique -se nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 11 do artigo 21.º, do supra citado, 
Estatuto do Pessoal Dirigente.

Almada, aos 30 de agosto de 2022. — A Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês 
de Medeiros.

Nota Curricular

1 — Dados Pessoais

Elisabete Marta Roque do Carmo Valente.

2 — Habilitações literárias

Licenciatura em Contabilidade no Instituto Politécnico de Portalegre — Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão.
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3 — Experiência Profissional

Ingressou no mercado de trabalho em 1 de agosto de 1997 na Câmara Municipal de Redondo, 
na Divisão de Aprovisionamento e Compras, tendo permanecido até final de junho de 2005.

Em 01 de julho de 2005 ingressou na Câmara Municipal de Almada, e desde de 01/07/2010, 
como Técnico Superior do mapa de pessoal, a desempenhar funções na Divisão de Compras até à 
presente data, com a responsabilidade na área de Elaboração e desenvolvimento de processos de 
aquisição e locação de bens e serviços, nomeadamente Concursos Públicos, Concurso Limitados 
por Prévia Qualificação, Consultas Prévias, Ajustes Diretos e procedimentos ao abrigo de Acordos 
Quadro da ESPAP e da AML; Elaboração de peças procedimentais: Cadernos de Encargos, Pro-
gramas de Concurso e Convites, Participação como membro de Júri na avaliação de propostas; 
Elaboração e Relatórios de análise de Proposta.

4 — Formação Profissional

1999

Frequência do curso de Empreitada e fornecimentos: Critérios Seleção de concorrentes, 
apreciação de propostas e revisão de preços. Demais aspetos técnicos, promovido pelo Centro de 
Estudos e formação Autárquica

Frequência do curso “O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais”, promovido pela 
Comissão de Coordenação da Região do Alentejo

2000

Frequência do curso de Elaboração, Aprovação e Execução dos Documentos Previsionais, 
promovido pela Comissão de Coordenação da Região do Alentejo

Frequência do Curso Execução Orçamental. promovido pela Comissão de Coordenação da 
Região do Alentejo

2001

Frequência do curso sobre o Regime de despesas e contratação de bens e serviços, promovido 
pelo CEFA — Centro de Estudos e Formação Autárquica

Frequência do curso sobre o Sistema de Controlo Interno, promovido pela Comissão de Coor-
denação da Região Alentejo

Frequência do curso sobre Empreitadas e Fornecimentos: Qualificação dos concorrentes e 
análise de propostas, Revisão de preços e demais aspetos técnicos, promovido pelo Centro Estu-
dos e Formação Autárquica

2001 -2002

Frequência do 19.º Curso de Administração Autárquica, promovido pelo CEFA — Centro de 
Estudos e Formação Autárquica.

2007

Frequência do Curso de Gestão Documental e Workflow da Câmara Municipal de Almada, 
promovido AMBISIG, LDA.

2017

Frequência no ROADSHOW de apresentação das alterações ao Código dos Contratos Públi-
cos, promovido pelo IMPIC, I. P.

2018

Frequência no Curso de Contração Pública Sigma, promovido pela Medidata.Net  — Sistemas 
de informação para Autarquias, SA

Frequência do Curso de “Código de Contratação Pública”, promovido pela Câmara Municipal 
de Almada
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2019

Frequência na ação de formação de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública SaphetyGov - 
Entidades Adjudicantes, promovida pela SaphetyGOV.

2021

Frequência na ação de formação profissional, Alteração ao Código dos Contratos Públicos, 
promovida pela Câmara Municipal de Almada

Frequência via webinar na formação “Alterações ao CCP”, promovida pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, ministrada pelo Senhor Professor Luís Verde de Sousa

2022

Frequência na formação via webinar, “A contratação ao abrigo do Acordo Quadro de Serviços 
de Manutenção de AVAC”, promovida Direção de Compras Públicas da ESPAP, IP

Frequência na formação via webinar “A contratação ao abrigo do Acordo Quadro de Serviços 
de Manutenção de Instalações de Elevação”, promovida pela Direção de Compras Públicas da 
ESPAP, IP

Frequência na formação via webinar “A contratação ao abrigo do Acordo Quadro para o for-
necimento de Mobiliário”, promovida pela Direção de Compras Públicas da ESPAP, IP»

19/10/2022. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos Humanos, Higiene Urbana, 
Ação e Intervenção Social e Educação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
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