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orgânica cessam as comissões de serviço dos titulares dos cargos dirigentes em funções infra referidos, em 31 de dezembro de 2013:

Aviso (extrato) n.º 3357/2014

José Miguel da Rosa Felgueiras, Diretor de Departamento Municipal
Administrativo e Financeiro;
Lucinda Maria Alves Jordão, Diretora de Departamento Municipal
de Assuntos Sociais;
Isabel Maria Martins Figueiredo, Diretora do Departamento Municipal
de Urbanismo;
António Carlos Albuquerque de Sousa, Diretor do Departamento
Municipal de Projetos, Obras e Serviços Municipais;
Ana Margarida Perrolas Oliveira e Silva, Chefe da Divisão de Cultura;
Maria Manuel Rainho Ataíde das Neves, Chefe de Divisão de Gestão
Urbanística;
Valter Miguel Gaspar Rainho, Chefe de Divisão do Ambiente;
António Manuel André Paredes Silva, Chefe de Divisão de Obras e
Serviços Municipais;
Ana Sofia Ruivo Canas, Chefe de Divisão dos Recursos Humanos;
Joaquim Ribeiro da Silva Tavares, Chefe do Serviço de Contabilidade;

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
para dois lugares de fiscal municipal de 2.ª classe
Para os efeitos previstos na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
do concurso interno de ingresso para dois lugares de fiscal municipal de
2.ª classe, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117 de 20 de
junho de 2013, e de acordo com o meu Despacho n.º 7 de 3 de dezembro
de 2013, foi celebrado com Carlos Alberto Alves Correia e Sérgio Miguel
Pratas Duarte, Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, com início a 18 de dezembro 2013, na carreira/categoria
de Fiscal Municipal, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Alcochete, ficando assim, posicionados no escalão 1, índice 199, correspondente a € 683,13.
13 de janeiro de 2014. — A Vereadora do Pelouro da DJRHT, Raquel
Prazeres.
307639202

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Aviso n.º 3358/2014
Nos termos do disposto na alínea c), do artigo 251.º e do artigo 254.º,
do anexo I, à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para cumprimento
do disposto na alínea d), do n.º.1 do artº.37.º da Lei n.º.12-A/2008, de
27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa do pessoal da Câmara
Municipal da Figueira da Foz, que cessou funções por motivo de aposentação no período compreendido entre o dia 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2013:
Joaquim Mimoso Pedrosa — Carreira/categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 1, com efeitos a 01 de novembro de 2013.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.
307629807
Aviso n.º 3359/2014
Cessação da Comissão de Serviço no Cargo de Direção Intermédia
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Finanças e Património.
Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
15 do corrente mês, cessou, a seu pedido, a comissão de Serviço, em
regime de substituição, do cargo de Divisão de Finanças e Património,
Graça Maria Fareleira Cardoso Vaz, de acordo com o estatuído no n.º 4
do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro e adaptado à Administração Local
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com efeitos a partir da data do
despacho, por motivos pessoais.
20 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.
307629815
Despacho n.º 3652/2014
Considerando que:
De acordo com o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009,
de 23 de outubro de 2009, a Assembleia Municipal da Figueira da Foz,
reunida em sessão ordinária de 30 de dezembro de 2013, aprovou, sob
proposta da Câmara Municipal de 19 do corrente mês, o novo modelo
de estrutura orgânica, a estrutura nuclear, o número máximo de unidades
orgânicas flexíveis, o número máximo de subunidades orgânicas e o
número máximo de equipas de projeto;
Nos termos do artigo 41.º da Estrutura Orgânica dos Serviços do
Município, esta estrutura, bem como o organograma anexo, entram em
vigor no dia 1 de janeiro de 2014;
Dispõe ainda a estrutura orgânica no seu artigo 37.º, que por efeito
da referida reorganização das unidades orgânicas, ocorrida na estrutura

No que respeita ao Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros,
verifica-se que os cargos de comando são impostos por lei especifica,
mantendo-se expressamente em vigor a comissão de serviço de Nuno
Luís das Neves Meneses Osório, Comandante dos Bombeiros Municipais;
Não podendo haver lugar à renovação das comissões de serviço
referentes aos cargos de direção intermédia, por ter ocorrido a sua
manutenção nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, por despacho de 31 de dezembro de 2012, os cargos dirigentes
deverão ser assegurados em regime de substituição, por vacatura do
lugar (nos termos do n.º 1, do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, com as alterações introduzidas pelo Lei n.º 64/2001, de 22 de
dezembro);
A substituição cessará passados 90 dias sobre a data da vacatura do
lugar, salvo se estiver em curso procedimento tendente à designação de
novo titular, podendo, ainda, cessar nos termos previstos no n.º 4, do
referido artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, referida.
Assim e nos termos legalmente previstos na a), n.º 2, do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do disposto no artigo
27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2001, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local por
força do disposto nos artigos 2.º e 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, designo em regime de substituição nos seguintes cargos de
direção intermédia:
António Carlos Albuquerque de Sousa — Diretor do Departamento de
Obras Municipais e Ambiente, em regime de substituição;
Graça Maria Fareleira Cardoso Vaz — Chefe da Divisão de Finanças
e Património, em regime de substituição;
Ana Sofia Ruivo Canas — Chefe da Divisão de Administração Geral
e Recursos Humanos, em regime de substituição;
António Manuel André Paredes Silva — Chefe da Divisão de Obras
e Projetos Municipais, em regime de substituição;
Valter Miguel Gaspar Rainho — Chefe da Divisão de Ambiente, em
regime de substituição;
Ana Margarida Perrolas Oliveira e Silva — Chefe da Divisão de Cultura, em regime de substituição;
Alexandre Miguel Gonçalves Nunes — Chefe da Divisão de Educação
e Assuntos Sociais, em regime de substituição;
Anabela Cristina Lourenço Bento — Chefe da Divisão de Turismo e
Desenvolvimento Económico, em regime de substituição;
A presente designação prende-se com a necessidade de assegurar a
continuidade do serviço público até ao provimento nos cargos de novos
dirigentes, evitando-se um vazio de direção que traria grave perturbação
do serviço público prestado pelo Município.
O presente Despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de
2014.
Divulgue-se.
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal,
João Ataíde.
307629572

