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abril de 2005); módulo de Prática de Combate a incêndios (entre 7 e
11 de novembro de 2005); módulo de Gestão de emergência (entre 8 e
14 de novembro de 2010);
Ação de formação de comandante de operações aéreas, ministrada
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Santa Comba Dão, em
27 e 28 de abril de 2013;
Curso de Chefe de Combate e Incêndios Florestais, ministrado pela
Escola Nacional de Bombeiros, em Lousã, entre 13 e 24 de maio de 2013;
Curso de Segurança Pessoal no Combate aos Incêndios Florestais,
promovido pelo Centro de Estudo sobre Incêndios Florestais da ADAI,
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, seis
horas, no dia 17 de janeiro de 2014.
1 de setembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Valdemar de
Carvalho Pereira.
308117678

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Declaração de retificação n.º 1079/2014
Por ter publicado com inexatidão o aviso n.º 3108/2014, inserto no
Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2014, Republicação do regulamento e tabela de taxas do Município de Tavira,
procede-se à seguinte retificação:
No n.º 1 do artigo 9.º, onde se lê «1 — No período compreendido
entre 1 de outubro e 31 de maio de cada ano civil, os estabelecimentos
de restauração e bebidas vulgarmente designados por bares, situadas
na ala comercial exterior do mercado municipal virada para a doca do
projetado porto de pesca, bem como as lojas situadas do Edifício do
Mercado da Ribeira, beneficiarão de uma redução de 50 % na taxa de
ocupação, até decisão dos órgãos municipais em contrário, que revogue
a presente disposição.» deve ler-se «1 — No período compreendido
entre 1 de outubro e 31 de maio de cada ano civil, as lojas situadas na
ala comercial exterior do mercado municipal viradas para a doca do
projetado porto de pesca, bem como as lojas situadas do Edifício do
Mercado da Ribeira, beneficiarão de uma redução de 50 % na taxa de
ocupação, até decisão dos órgãos municipais em contrário, que revogue
a presente disposição.»
10 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Botelho.
308155415

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 11821/2014
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de 20 postos de trabalho na categoria de assistente operacional
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado — Lista unitária de ordenação final.
Nos termos 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 a lista unitária de ordenação
final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum em
epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 7780/2014 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho de 2014, com a Ref. 01/2013,
homologada por despacho do Vereador com competência delegada
na matéria, de 10 de outubro de 2014, foi afixada no átrio público da
Câmara Municipal de Torres Vedras e disponibilizada na respetiva
página eletrónica.
15 de outubro de 2014. — O Vereador dos Recursos Humanos, no uso
de competência delegada, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.
308166318

MUNICÍPIO DE VALONGO
Aviso (extrato) n.º 11822/2014
Torno pública que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 01.08.2014, foi exonerada do mapa de pessoal deste Município, a seu pedido, a Técnica Superior, Licenciada Mónica Filipa
Sousa da Silva, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do Artigo 32.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos desde 21.08.2014, ao
abrigo do artigo 303.º da lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por remissão do n.º 4 do

artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro na redacção dada
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro.
13 de outubro de 2014. — O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José
Augusto Sobral Pires.
308159993
Aviso (extrato) n.º 11823/2014
Em conformidade com o disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, no uso da competência que me é conferida pelo
n.º 23.º da Lei n.º 49/2012, que adapta à Administração Local o regime
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, conjugada com a alínea a) do n.º 2
do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, por despachos do Exmo. Sr. Presidente
da Câmara foram designados, em comissão de serviço, pelo período de
três anos, para os seguintes cargos:
Chefe de Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Sra. Dra. Ana
Maria Moura dos Santos, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Fiscalização e Metrologia, Sra. Eng.ª Isabel
Alexandra Duarte Ribeiro com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, Sr. Dr. Torcato
Fernando Carvalho, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão da Cultura, Turismo e Juventude, Sr. Dr. Agostinho
Mendes Rocha, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente,
Sr. Eng.º Luís Alberto Correia Monteiro, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Obras Municipais, Sra. Eng.ª Paula Cristina
Pereira Marques, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes,
Sr. Eng.º Delfim Manuel de Sousa Cruz, com efeitos a 07.10.2014;
Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos,
Sra. Dra. Luísa Albertina Mendes Silva, com efeitos a 13.10.2014
Nota curricular dos designados
Nome: Ana Maria Moura dos Santos
Data de Nascimento: 10/08/1961
Habilitações: Bacharelato em Contabilidade e Administração, no
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto; Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo Auditoria no Instituto
Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
Categoria: Técnica superior.
Experiência profissional:
Escriturária-Dactilógrafa de 2.ª Classe, do quadro da Câmara Municipal de Gondomar, de 12 de março de 1984 a 14 de abril de 1987;
3.º Oficial Interino na Câmara Municipal de Gondomar, de 15 de abril
de 1987 a 02 de junho de 1988;
3.º Oficial do quadro desta Câmara Municipal, de 03 de junho de
1988 a 24 de junho de 1991;
Tesoureiro de 3.ª Classe, do quadro desta Câmara Municipal, de 25
de junho de 1991 a 27 de outubro de 1994;
Tesoureiro de 2.ª Classe, do quadro desta Câmara Municipal de 28
de outubro de 1994 a 21 de setembro de 1995;
Técnica de Contabilidade e Administração Estagiária, do quadro desta
Câmara Municipal, de 22 de setembro de 1995 a 09 de abril de 1997;
Técnica de Contabilidade e Administração de 2.ª Classe, do quadro desta Câmara Municipal, de 10 de abril de 1997 a 19 de abril de
1998;
Chefe de Repartição, do quadro desta Câmara Municipal, de 20 de
abril de 1998 a 19 de maio de 2002;
Técnica Superior de 1.ª Classe, do quadro desta Câmara, desde 20 de
maio de 2002 a 31 de dezembro de 2008;
Técnica Superior do mapa de pessoal do Município de Valongo desde
01 de janeiro de 2009;
Chefe de Divisão, da Divisão dos Serviços Financeiros, em Comissão
de Serviço, de 20 de maio de 2002 a 19 de maio de 2003;
Chefe de Divisão, da Divisão dos Serviços Financeiros, em regime de
substituição, de 20 de maio de 2003 a 21 de março de 2004;
Chefe de Divisão, da Divisão dos Serviços Financeiros, em Comissão
de Serviço, de 21 de março de 2004 a 14 de janeiro de 2013;
Chefe de Divisão, da Divisão de Finanças e Aprovisionamento, em regime de substituição, de 15 de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2013;
Chefe de Divisão, da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, em
regime de substituição, desde 2 de dezembro de 2013;
Formação profissional relevante:
Frequência da ação de formação “Sustentabilidade Financeira das
Autarquias”;
Frequência da ação de formação “Regime de Requalificação na Administração Pública”;

