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MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Aviso (extrato) n.º 2896/2014
Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação da Câmara Municipal de 11/12/2013, e pelos fundamentos nela exarados, foi
determinada a anulação do procedimento concursal comum para contratação de dois Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa)
aberto por aviso publicitado no Diário da República n.º 121, 2.ª série,
de 24/06/2010, na Bolsa de Emprego de Público e no Jornal “Jornal de
Notícias” de 26/06/2010.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo
Caçoilo.
307603368

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES
Edital n.º 155/2014
Apreciação pública de projeto de regulamento municipal
Luís Carlos Martins Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Lajes
das Flores torna público, em conformidade com o artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, que se encontra em apreciação pública,
pelo período de 30 dias a contar da data da publicação deste edital na
2.ª série do Diário da República, o projeto de regulamento municipal
para cedência de equipamentos, veículos e máquinas pesadas.
Mais se informa que os mesmos estarão disponíveis para consulta
nos Serviços Administrativos desta Câmara, assim como no site: www.
cmlajesdasflores.pt
Nos termos do n.º 2 do citado artigo 118.º, convidam-se todos os
interessados a dirigir, por escrito, a esta Câmara Municipal eventuais
sugestões e ou reclamação dentro do período atrás referido.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor, que vão ser publicitados.
17 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Carlos
Martins Maciel.
307624096

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 2897/2014
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal,
faz público que:
Na sequência de procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 3.º grau para o Gabinete Constantino Nery, aberto por aviso
publicado na 2.ª série, n.º 235, de 4 de dezembro de 2013, parte J1; no
jornal “O Público” de 6 de dezembro de 2013 e na Bolsa de Emprego
Público (Código de oferta: OE201312/0015) no dia 5 de dezembro de
2013, e nos termos dos artigos 5.º, 8.º, 11.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, na sua atual redação, e nos artigos 4.º, 9.º e 12.º e 23.º da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, nomeei, em comissão de serviço, pelo
período de três anos, com efeitos a partir de 17 de janeiro de 2014, a
licenciada Luísa Isabel da Costa Pinto, no cargo de direção intermédia
de 3.º grau — Gabinete Constantino Nery, tendo em conta os métodos
de seleção previstos para os procedimentos concursais e os parâmetros
adotados para cada um deles.
Notas Relativas ao Currículo Académico
e Profissional do Nomeado
Luísa Isabel da Costa Pinto, Mestre de Teatro — Encenação e Produção pela Escola Superior Artística do Porto (ano 2012).
Exerceu funções de Diretora Artística do Cine-Teatro Constantino
Nery, no período de 1 outubro de 2007 a 31 de dezembro de 2013.
Docente na Escola Superior Artística do Porto na cadeira de Produção
Artística, desde 2012.
Foi autora e apresentadora de vários programas culturais da RTPN
(2008).
Foi diretora de imagem de canais de Televisão como RTP, MTV
Portugal, Porto Canal (1999 a 2005).
Assinou o guarda-roupa em várias campanhas de cinema de publicidade e em longas-metragens como o filme “Alice” de Marco Martins.
Encenou várias peças, entre elas a cantata pop”Missa do Galo” de
Carlos Tê e Manuel Paulo, “A Casa Encantada” de Roberto Merino, o
musical “Chavela” sobre a vida e obra de Chavela Vargas de Pedro Pinto

e Filipe Pinto, o musical “Amor solúvel” de Carlos Tê, e “Maria Callas o
Mito absoluto” entre muitos outros privilegiando autores e dramaturgos
da língua portuguesa. De 2007 a 2013 estabeleceu parcerias em rede
com outros teatros no âmbito do QREN (Ato 5) tendo sido apoiadas em
5 anos de programação.
Os seus espetáculos circulam por vários teatros do país. Trabalhou
em parceria com o Brasil em S. Paulo, e durante 5 anos consecutivos
teve espetáculos ao Circuito de Teatro Português no Brasil, o último em
novembro de 2013 com a sua recente criação, “A elegante melancolia
do crepúsculo“a partir da obra de Charlie Chaplin. De 2006 a 2013
desenvolveu um projeto de reinserção pelo Teatro onde mistura reclusos
com atores profissionais e leva à cena estes espetáculos fora do contexto
prisional. Ao longo da sua carreira trabalhou com várias companhias de
Teatro tais como, Escola de Mulheres, Companhia de Teatro de Almada,
Seiva Trupe, Teatro de Marionetas do Porto, Balleteatro Contemporâneo
do Porto, Ensemble entre outras.
10 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme
Pinto.
307610033

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Aviso n.º 2898/2014
Designação em regime de substituição de cargo
dirigente intermédio de 3.º grau
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara de 2 de janeiro de 2014, no uso das competências
previstas no n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e, considerando que se
encontram reunidas as condições legais exigíveis conjugadas do n.º 3
do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e n.º 1 do artigo 16.º do
Regulamento de Estrutura e Organização dos Serviços aprovado pela Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 23 de dezembro de 2013,
designo em regime de substituição para o cargo de Direção Intermédia
de 3.º Grau afeto à Subdivisão de Recursos Humanos a técnica superior
Carla Marina Reis Rodrigues Gil, nas seguintes condições:
1 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014;
2 — A substituição é exercida com fundamento na vacatura do lugar
pelo período de 90 dias;
3 — Com a remuneração conforme aprovado pela Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 23 de dezembro de 2013, no n.º 4 do
artigo 16.º do Regulamento de Estrutura e Organização dos Serviços,
5.ª posição/27.º nível da Tabela Remuneratória Única da Carreira de
Técnico Superior.
2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto
da Silva Marques.
307585808
Despacho n.º 3024/2014
Humberto da Silva Marques, Presidente da Câmara Municipal de
Óbidos, torna público que:
No uso das competências previstas no n.º 2, do Artigo 35.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro e, considerando:
a) Que é necessário manter a liderança na gestão das unidades orgânicas que se sucedem;
b) Que a estrutura orgânica, agora instituída, preserva, na essência,
as atribuições e competências que antes caracterizavam os serviços
em causa;
c) Que os conteúdos funcionais das unidades orgânicas, agora aprovadas, podem ser adequadamente assegurados pelos atuais dirigentes.
Determino:
Que se mantêm as atuais comissões de serviço, em cargo dirigente do
mesmo nível, nas unidades orgânicas agora aprovadas e que sucedem
às anteriormente existentes, nos seguintes termos:
a) Cecília de Jesus da Costa Lourenço, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que inclui os serviços: Controlo Interno; Secção de
Contabilidade; Tesouraria; Execuções Fiscais; Secção Administrativa
Central e PAC; Secção de Aprovisionamento, Empreitadas e Património;
Serviços Jurídicos e a Subdivisão Recursos Humanos que tem na sua
dependência a Secção de Recursos Humanos;

