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Despacho N.º 27/2022 

Designação dos vogais representantes da Administração na Comissão Paritária 

 

A comissão paritária é composta por dois vogais efetivos e dois vogais suplentes 

representantes da Administração, designados pelo dirigente máximo de serviço, por um 

período de quatro anos, sendo um dos vogais efetivos membro do Conselho Coordenador da 

Avaliação, nos termos conjugados do n.º 2 e do n.º 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 

de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

administração pública, na versão atual. 

 

A Dr.ª Maria Cristina Torres de Eckenroth Guimarães Ramos Moreira, designada como vogal 

representante da Administração efetiva pelo Despacho n.º 38/2021, de 13 de abril, não se 

encontra, atualmente, a exercer funções na CCDR-NORTE desde 1 de janeiro de 2022. Sendo 

que, nos termos dessa designação, competia à vogal efetiva em causa orientar os trabalhos da 

Comissão Paritária, nos termos do previsto no n.º 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007. 

 

Nesta conformidade, verifica-se ser necessário proceder a uma nova designação dos vogais 

que devem integrar a Comissão Paritária em representação da Administração. 

 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos nºs 2 e 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, 

designo como vogais representantes da Administração para integrarem a Comissão Paritária 

atualmente em funções: 

 

Vogais efetivos: 

a) Eng.º Rui Manuel Pinto Monteiro, Coordenador do Órgão de Acompanhamento das 

Dinâmicas Regionais do Norte, que orienta os trabalhos da comissão;  

b) Dr.ª Maria Manuel Russo Gonçalves, Secretária Técnica de Apoio à Gestão e às Abordagens 

Integradas do Programa Operacional Norte 2020;  
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Vogais suplentes: 

 

1.º suplente - Dr.ª Paula Maria Teixeira Pinto, Diretora de Serviços de Ambiente;  

1.º suplente – Dr.ª Irene Fontes, Chefe de Divisão da Estrutura Sub-Regional de Braga. 

 

Mais determino que fica revogado o Despacho n.º 38/2021, de 13 de abril.  

 

Porto, 3 de fevereiro de 2022  

 

 

 

O Presidente da CCDR-NORTE 

 


		2022-02-04T17:33:58+0000
	António A. M. Cunha




