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da República, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 284, de
10 de dezembro de 1997.

Aviso n.º 2444/2014

30 de janeiro de 2014. — O Vereador, com competência delegada pelo
despacho n.º 161/13/GAP, de 12 de novembro, Manuel Pisco Lopes.
307593357

Rui Vaz Alves, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena,
faz saber, nos termos e para os efeitos legais, que por deliberação da
Câmara Municipal na reunião ordinária de 03 de fevereiro de 2014 e em
conformidade com o estabelecido na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
foi aprovado o novo tarifário da prestação dos serviços de abastecimento
de água, tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos no
concelho de Ribeira de Pena. Este tarifário entra em vigor no dia 01 de
março de 2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Vaz Alves.
307595917

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 2445/2014
Para os devidos efeitos se torna público que pelo Despacho n.º 07/
GAP/2014, datado de 20 de janeiro de 2014, de harmonia com o preceituado na alínea b) do artigo 25.º e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, na redação atual, foi nomeada em regime de substituição,
a técnica superior Susana Isabel Pereira Espada, para o cargo de Chefe
da Divisão de Comodidade Local, a partir de 20 de janeiro de 2014, por
vacatura do lugar e a consequente cessação da sua comissão de serviço
no cargo de Chefe da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico.
31 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão, no uso de subdelegação
de competências, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro,
Anabela Duarte Cardoso.
307599068

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Aviso n.º 2446/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a
trabalhadora abaixo indicada, na sequência do respetivo procedimento
concursal, aberto pelo aviso n.º 9462/2013 — Diário da República
2.ª série, n.º 140, de 23/07/2013:
Maria Dorinda de Pinho e Silva Oliveira, com efeitos a partir de
16/12/2013, na categoria de assistente operacional, com a remuneração
de 485,00€, correspondente à 1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.
7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Ricardo Oliveira
Figueiredo.
307604097

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso n.º 2448/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com o n.º 5 do artigo 43.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se publica o despacho do
Exmº. Senhor Presidente da Câmara, de designação de Isabel Maria da
Assunção Fróis, como Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, com
efeitos a 3 de janeiro de 2014, e respetiva nota curricular:
“Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.º.s 2 e 3 do artigo 42.º e
n.os 4 e 5 do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
ainda nos artigos 7.º a 10.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo, sob proposta do Exmº. Senhor Vereador Pedro Ventura
e no âmbito do Gabinete de Apoio à Vereação, a Exmª. Senhora Isabel
Maria da Assunção Fróis, para o exercício de funções de Secretária e
uma vez que se confirma a existência, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, de necessária informação
de compromisso, em função dos fundos disponíveis.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
o qual produz efeitos imediatos.
[...]
Município de Sintra, 3 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara,
Dr. Basílio Horta.
Anexo:
Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome — Isabel Maria da Assunção Fróis
Data de nascimento — 14/Outubro/1954
Habilitações literárias e formação profissional:
Curso complementar dos liceus
Curso de datilografia — Escola Pittea — Lisboa
Curso de programação de computadores — Linguagem COBOL — Instituto Aperfeiçoamento Técnico Acelerado/Fundação Luiz
Vaz de Camões — Lisboa
Estágio de programação em computadores na IBM e no Instituto 5.º
grau de Inglês — Cambridge School
Experiência profissional:

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 2447/2014
Manutenção do exercício de funções em regime de gestão corrente no
cargo de chefe da Divisão de Higiene Urbana do Departamento
de Ambiente e Atividades Económicas — Cargo de direção intermédia de 2.º grau.
Para os devidos efeitos se torna público que a presidente da Câmara,
por despacho de 29 de janeiro de 2014, determinou que o inspetor do
ambiente da Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, Alexandre Augusto Ferreira de Lima Freire, continua a assegurar
as correspondentes funções em regime de gestão corrente desde a data
do respetivo termo e durante o prazo de 90 dias, ou seja, até 31 de maio
de 2014, em virtude da cessação da comissão de serviço no cargo de
chefe de divisão de Higiene Urbana do Departamento de Ambiente
e Atividades Económicas, em 28 de fevereiro de 2014, nos termos e
ao abrigo do disposto nos artigos 24.º, n.os 1 a 4, e 25.º, n.º 1, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicáveis por expressa remissão dos artigos 18.º, n.º 1, e 17.º,
ambos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com direito à remuneração do
correspondente cargo dirigente intermédio de 2.º grau (€ 2613,84, acrescida das despesas de representação de € 194,80) até à efetiva cessação
de funções, de acordo com o parecer n.º 47/96, da Procuradoria-Geral

Desde 7 de julho de 1980 — Contrato de Prestação de Serviços, com
a categoria de Escriturária-Datilógrafa;
Em 10 de setembro de 1982 — Posse do cargo de Escriturária-Datilógrafa de 2.ª classe;
De 18 de julho de 1986 a 21 de setembro de 2000 — carreira de
oficial administrativa;
Em 21 de setembro de 2000 — Posse do cargo de Chefe de Secção
Administrativa (Nomeação Definitiva);
Em 27 de agosto de 2002 — Posse como Secretária, em regime de Comissão de Serviço no Gabinete de Apoio Pessoal da Vereadora Guadalupe
Gonçalves (com efeitos retroagidos a 06 de fevereiro de 2002);
Em 24 de julho de 2006 — Posse como Secretária, em regime de
Comissão de Serviço do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador José
Manuel Batista Alves;
Em 4 de novembro de 2009 — Nomeada por Despacho n.º 72-P/2009,
como Secretária, em regime de Comissão de Serviço do Gabinete de
Apoio Pessoal do Vereador José Manuel Batista Alves;
Em 03 de abril de 2012 — Nomeada por Despacho n.º 39-P/2012,
como Secretária, em regime de Comissão de Serviço do Gabinete de
Apoio Pessoal do Vereador Pedro Manuel Costa Ventura.
Exercício de funções:
De julho de 1980 até 1982 a exercer funções no Gabinete de Apoio à
Presidência (dando apoio nomeadamente à Secretária do Presidente da
Câmara e ao Vice-Presidente);

