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de 29 de agosto, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e organismos da administração central, regional e local do estado, os
seguintes trabalhadores:
— Chefe da Divisão de Comunicação e Protocolo — Célia Cristina
Pinto Costa;
— Chefe da Divisão de Planeamento — Carlos José Torres Fernandes
Silva;
— Chefe de Divisão de Ambiente — Isabel Maria Silva Santos;
— Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social — Otília Moras
Mesquita;
— Chefe da Divisão de Biblioteca e Arquivo — Ana Cristina Fuschini
B. Ferreira de Abreu;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor Feiras e Transportes — Henrique Manuel Marques Mateus;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor de Produção Gráfica e
Audiovisual — Jorge Manuel Silva Gomes;
— Dirigente Intermédio de 6.º Grau — Setor de Apoio Logístico — Luís Manuel Pereira Lourenço;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor de Infraestruturas Elétricas
e Telecomunicações — Carla Luísa Faria Pereira Louro;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Gestão Financeira — José
Manuel Calado Esperto Nóbua;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Gestão de Recursos,
Programas e Projetos — Vânia Isabel Pereira Sobral Ferreira;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor de Projeto — Vanda Isabel
Ferreira Figueiredo;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Gestão de Equipamentos
Educativos e Apoios — Ana Raquel Pala Bizarro;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor de Apoio à Infância e
Juventude — Ismael Nabais Santos Martins;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Recrutamento e Formação — José Luís Carneiro Cirilo;
— Dirigente Intermédio 5.º Grau — Setor de Gestão de Equipamentos
Desportivos — João Carlos Francisco dos Santos;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Envelhecimento Ativo — Maria Lucília da Silva Costa;
— Dirigente Intermédio 4.º Grau — Setor de Habitação — Ana Paula
Afonso da Silva Reia;
4 de junho de 2014. — O Vereador do Pelouro da Administração e
Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
307898509
Aviso n.º 7541/2014
Para os devidos efeitos se torna público que na sequência da entrada
em vigor da nova organização dos serviços municipais, publicada no
Diário da República, n.º 96, 2.ª série, de 20 de maio de 2014, do meu
despacho, datado de 30 de maio de 2014, designei, em regime de substituição, nos cargos de dirigentes intermédios, a seguir indicados com
efeitos a 1 de junho de 2014, e nos termos do disposto no 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, adaptado à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, que aprova o estatuto do pessoal dirigente
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do
estado, os seguintes trabalhadores:
Ricardo Jorge Mateus Ribeiro, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Administração e Finanças;
Carlos José Torres Fernandes Silva, Chefe de Divisão de Planeamento
e Urbanismo;
Cristina Maria Rita Campos, Chefe de Divisão de Saneamento, Obras
e Ambiente;
Margarida Pedrosa Ferreira Moreno Silvestre, Chefe de Divisão de
Educação, Desporto e Juventude;
Tânia de Jesus Pinheiro Pereira, Dirigente Intermédia de 3.º Grau
para o Setor de Desenvolvimento Económico e Turismo;
4 de junho de 2014. — O Vereador do Pelouro da Administração e
Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
307898558

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES
Aviso n.º 7542/2014
Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, na sua atual redação torna-se pública a

lista de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 1 posto de trabalho conforme
caracterização do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lajes das
Flores, na categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente
operacional, publicado pelo aviso n.º 3649/2014, Diário da República
n.º 52, 2.ª série, de 14 de março e declaração de retificação n.º 368/2014,
publicada no Diário da República n.º 67, 2.ª série, de 4 de abril.
Candidato aprovado: Jaime Henriques Machado — 12 valores.
16 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Carlos Martins Maciel.
307891697
Edital n.º 562/2014
Luís Carlos Martins Maciel, presidente da câmara municipal de Lajes
das Flores, em cumprimento do disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º conjugado com o artigo 56.º do regime jurídico das autarquias
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público
que a câmara municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia 27 de
março de 2014 e a assembleia municipal de Lajes das Flores, na sessão
ordinária realizada em 29 de abril, aprovaram a alteração ao regulamento
de tapadas propriedade da câmara municipal.
A alteração ao regulamento de tapadas propriedade da câmara municipal do município de Lajes das Flores encontra-se disponível na
página oficial da câmara municipal de Lajes das Flores, no endereço
www.cmlajesdasflores.pt e entra em vigor no dia seguinte à publicação
do presente edital do Diário da República.
16 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Carlos Martins Maciel.
307892782
Edital n.º 563/2014
Luís Carlos Martins Maciel, presidente da câmara municipal de Lajes
das Flores, em cumprimento do disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.
º conjugado com o artigo 56.º do regime jurídico das autarquias locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público que a
câmara municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia 27 de março
de 2014 e a assembleia municipal de Lajes das Flores, na sessão ordinária
realizada em 29 de abril, aprovaram o regulamento municipal “Lajes
Solidária” pequenas reparações domésticas ao domicilio.
O regulamento “Lajes Solidária” pequenas reparações domésticas
ao domicilio da câmara municipal do município de Lajes das Flores
encontra-se disponível na página oficial da câmara municipal de Lajes
das Flores, no endereço www.cmlajesdasflores.pt e entra em vigor no dia
seguinte à publicação do presente edital do Diário da República.
18 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Carlos Martins Maciel.
307898225

MUNICÍPIO DA MAIA
Edital n.º 564/2014
Pronúncia
Torna-se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorrerá um período de
pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do presente edital no Diário da República, relativamente ao pedido
registado na Câmara Municipal da Maia sob o n.º 2302/13, em 16 de
agosto, e em nome de Constantino Lemos Barriga, a incidir nos lotes
n.os 9 e 10 de que é proprietário e integrante do loteamento titulado pelo
alvará n.º 32/81, localizado na Rua Almeida Garrett, n.º 137, na freguesia
da Cidade da Maia, concelho da Maia, descrito na 2.ª Conservatória do
Registo Predial da Maia, sob o n.º 88/19851003.
Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, na
Divisão de Gestão Urbana desta Câmara Municipal.
Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de
Correspondência, desta Câmara Municipal.
17 de junho de 2014. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
António Domingos Silva Tiago, engenheiro.
307898444

