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Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 7 de março de 2014
Despacho n.º 3653/2014
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
orgânica cessam as comissões de serviço dos titulares dos cargos dirigentes em funções em 31 de dezembro de 2013;
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, por impedimento
do Sr. Presidente, em regime de substituição no seguinte cargo de
direção intermédia:
Maria Manuel Rainho Ataíde das Neves — Chefe da Divisão de
Urbanismo, em regime de substituição;
A presente designação prende-se com a necessidade de assegurar a
continuidade do serviço público até ao provimento no cargo de novo
dirigente, 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.
31 de dezembro de 2013. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
António Joaquim Ribeiro da Silva Tavares.
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MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 3360/2014
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que,
na sequência da aprovação no procedimento concursal para Constituição de Reservas de Recrutamento, para Técnico Superior (Engenharia
Florestal), aberto pelo Aviso n.º 9477-A/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 140, de 23 de julho de 2013, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
o trabalhador abaixo indicado para o exercício de funções inerentes à
categoria de Técnico Superior (Engenharia Florestal) da carreira geral
de técnico superior:

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 3361/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 19 de fevereiro de 2014, foi autorizado o regresso antecipado ao serviço, em 05 de março de 2014, ao Assistente Operacional da carreira de Assistente Operacional, Erick Acácio Sousa
Guerreiro, que se encontra de licença sem remuneração, com início
no dia 01 de outubro de 2013, ao abrigo e nos termos do disposto
nos artigos 234.º e 235.º do Anexo I — “Regime” do Contrato de
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro.
24 de fevereiro de 2014. — A Vereadora, (com competências delegadas em 21/10/2013) Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 3362/2014
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, informa -se que
foi publicitada, em local visível e publico do Município e disponibilizada na sua página eletrónica, a homologação do resultado
da avaliação final do período experimental dos trabalhadores,
com a categoria de técnicos superiores, abaixo mencionados,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no âmbito dos procedimentos concursais
abertos pelo aviso n.º 4521/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 21 de março de 2012, com as referências
n. os 05/2011 e 07/2011: Emanuel dos Santos Silva e Mário António
Verino Rosado.
24 de fevereiro de 2014. — O Vereador dos Recursos Humanos,
Sérgio Paulo Matias Galvão.
307642807
Aviso n.º 3363/2014
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, informa-se que
foi publicitada, em local visível e público do Município e disponibilizada na sua página eletrónica, a homologação do resultado da
avaliação final do período experimental dos trabalhadores, com
a categoria de assistentes operacionais, abaixo mencionados, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, no âmbito do procedimento concursal aberto pelo
aviso n.º 4521/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 58, de 21 de março de 2012, com a referência n.º 02/2011: Amílcar José Fialho da Silva, Luís Pedro Tomé Henriques e Sónia Luzia
Teodoro Santos.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Carlos
Manuel Soares Miguel.
307642678

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 3364/2014

Elsa Maria Vicente Leal, com a remuneração mensal ilíquida de
€1819,38, correspondente à 5.ª posição remuneratória da categoria de
técnico superior e ao nível remuneratório 27 da tabela remuneratória
única dos trabalhadores que exercem funções públicas;

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com o n.º 6 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Vila Franca de Xira, na sua reunião de 12 de fevereiro de 2014,
deliberou homologar a conclusão com sucesso do período experimental, do trabalhador destes Serviços Municipalizados, Vítor
Hugo Santos Jesus Pinto, na categoria de Técnico Superior, Área
de Engenharia Civil.
O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com
sucesso conta para todos os efeitos legais na carreira e categoria.

25 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.
307649344

19 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, José António da Silva de Oliveira.
307644621

