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Nota curricular

Martinho Medeiros Botelho, nascido na Canada, em 11 de novembro
de 1983, licenciado em economia pela Universidade dos Açores, possui
uma Pós-graduação em Marketing e um mestrado em Ciências Económicas e Empresariais obtido na mesma Universidade.
Experiência Profissional:
De 2005 a 2007 — desenvolveu um conjunto de atividades profissionais no setor empresarial, efetuando lançamentos de documentos
contabilísticos, processamento de salários, elaboração de propostas.
Recebimentos de clientes e pagamento a fornecedores, cobranças — empresa José do Couto, L.da
De 2007 a 2008 — Técnico Superior no Hospital Divino Espírito
Santo, EPE — procedeu à implementação do Custeio por Atividades
“ABC” em parceria com a empresa Deloitte. Análise aos Centros de
Custos do Hospital. Recolha de elementos estatísticos junto de pessoal
médico, enfermeiros, administrativos e auxiliares de ação médica.
De 2008 a 2013 — Economista na Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande, com funções relacionadas com o Controlo Orçamental,
elaboração dos documentos de prestação de contas, Controlo e Análise
dos Centros de Custo incluindo análise mensal às vendas/custos e ao
Inventário da Farmácia, Lançamentos contabilísticos, gestão de pessoal, processamento de salários e responsável pelos seguros da frota
automóvel.
De outubro de 2013 a outubro de 2017 desempenhou funções de
Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência na Câmara Municipal da
Ribeira Grande.
Dezembro de 2013 a setembro de 2015 — Administrador Liquidatário
da empresa Ribeira Grande Mais E. M.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser
afixado nos lugares de estilo e na 2.ª série do Diário da República.
26 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Alexandre Branco
Gaudêncio.
310896829

MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 13923/2017
Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere o n.º 2
do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público
que, por meu despacho de 27 de outubro de 2017, decidi nomear, para
o cargo de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos,
a partir do dia 2 de novembro de 2017, o senhor Edgar Manuel Cunha
dos Santos.
2 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Hélder Manuel Esménio.
310896837

MUNICÍPIO DE SANTANA
Despacho n.º 10085/2017
Designação para o exercício de funções
no Gabinete de Apoio à Presidência
Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 42.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal pode
constituir um Gabinete de Apoio à Presidência, que pode ser composto por
dois Adjuntos, decido, no uso da competência que me é conferida ao abrigo
do disposto no n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, conjugado com os
artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por
força do n.º 5 do referido artigo 43.º, considerando a existência de cabimento1
no orçamento em vigor, designar para os cargos de Adjunto do Gabinete de
Apoio à Presidência (GAP), com a remuneração inerente ao respetivo cargo:
1 — A Senhora Dr.ª Carole Caetano Teles, cuja nota curricular vem
infra, com efeitos ao dia 13 de novembro de 2017.
2 — O Senhor Eng.º Hélder Filipe Martins da Silva, cuja nota curricular vem infra, com efeitos ao dia 20 de outubro de 2017.

Experiência profissional: desde abril de 2017 até à presente data desempenha funções de Técnica Administrativa no Departamento de Apoio
ao Cliente do operador Viagens Abreu, S. A., em Lisboa; entre 2016 e
2017 frequentou Estágio Profissional na Polícia de Segurança — Departamento de Armas e Explosivos, no âmbito do Programa Estágios
Profissionais na Administração Central (PEPAC); entre setembro e
dezembro de 2015 exerceu funções de Assistente Estagiária no Gabinete
da Eurodeputada Cláudio Monteiro de Aguiar, no Parlamento Europeu;
entre abril e maio de 2015 foi Estagiária na sociedade de advogados
Santos Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.; em agosto
de 2013 foi Estagiária no Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos
de Câmara de Lobos e Funchal.
Nome: Hélder Filipe Martins da Silva
Formação académica mais relevante: Licenciatura em Engenharia Civil — Ramo Estruturas e Construção, na Universidade da Beira Interior.
Experiência profissional: desde janeiro do ano de 2015 até outubro
de 2017 desempenhava funções de Secretário do Gabinete de Apoio à
Vereação na Câmara Municipal de Santana; entre 2014 e 2015 desempenhou funções de Engenheiro Civil na Câmara Municipal de Santana,
com atribuições principais ao nível do Planeamento Urbano, Orçamentação, Pareceres Técnicos e Fiscalização de Obras Públicas, ao abrigo
do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, promovido
pelo Instituto de Emprego da Madeira; entre os anos de 2008 e 2012
assumiu os cargos de diretor técnico e diretor de obras de diversas obras
e empreitadas, para os grupos Liftech, S. A., AJC Reabilitação, L.da,
Cerfoz, Construtora e Reparadora, L.da, e Martifer Group; entre abril de
2009 e março de 2010 assumiu o cargo de Engenheiro de Investigação
e Desenvolvimento na C-Made da Universidade da Beira Interior, no
projeto «Estudo de parâmetros de durabilidade de betões em laboratório e in situ — Preparação e ensaio de misturas de betão para ensaios
normalizados e exposição a ambientes reais».
Ao presente despacho deverá ser dada a devida publicidade, mediante
publicação na 2.ª série do Diário da República.
2 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Teófilo Alírio
Reis Cunha.
310920244

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Aviso n.º 13924/2017
Alteração do Plano de Pormenor das Quintelas
Participação Pública
Ricardo Nicolau Soares Terra Oliveira Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, torna público que, no âmbito da
alteração do Plano de Pormenor das Quintelas, e em cumprimento da
deliberação da Câmara Municipal de 13 de junho de 2017, nos termos
e para os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 76.º, conjugado com o
disposto no n.º 2 do artigo 88.º, ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, se encontra aberto um período de participação preventiva para a
formulação de sugestões e para a apresentação de informações, de todos os
interessados, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas, única
e exclusivamente, no âmbito do presente processo de alteração, por um
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do quinato dia útil seguinte
à data da publicação do presente aviso no Diário da República.
Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis na página
da Internet da Câmara Municipal de S. João da Madeira (www.cm-sjm.pt),
ou no gabinete de atendimento ao munícipe, ente as 9 horas e as 16 horas,
convidando-se todos os interessados para, no decorrer do prazo acima referido, apresentarem por escrito, as informações, observações ou sugestões
que acharem por conveniente.
Os interessados deverão apresentar as sugestões, informações ou
observações mediante exposição dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, devendo nesta constar a identificação e o
endereço dos seus autores e a qualidade em que as apresentam.
30 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo
Nicolau Soares Terra Oliveira Figueiredo.

Nota curricular dos designados

Deliberação

Nome: Carole Caetano Teles.
Formação académica mais relevante: Licenciatura em Direito, na
faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Mestrado em Ciências
Jurídico-Forenses, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

A Câmara Municipal de S. João da Madeira, em reunião ordinária
realizada no dia 13 de junho de 2017, deliberou, por maioria, dar início
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ao procedimento de alteração do Plano de Pormenor das Quintelas, o
qual deverá estar concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Foi ainda deliberado a abertura de um período de participação para
a formulação de sugestões e para apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração deste plano, com a duração de 15 dias úteis,
contados a partir do 5.º dia útil após a publicação do aviso no Diário
da República.
30 de agosto de 2017. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Paulo César Lima Cavaleiro.
610897574
Edital n.º 908/2017
Alteração ao Regulamento Municipal de Parques,
Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada e Bolsas de Estacionamento
Faz-se público que a Câmara e a Assembleia Municipal aprovaram,
respetivamente, em 07 de março de 2017 e 12 de setembro de 2017,
a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Parques, Zonas
de Estacionamento de Duração Limitada e Bolsas de Estacionamento,
que se consubstancia no aditamento de um n.º 4 ao artigo 5.º com a
seguinte redação:
Artigo 5.º
Taxas

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 13927/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 42.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação com os números 1,2 e 3
do artigo 11.º foi, por meu despacho datado de 17 de outubro de 2017,
designada como Adjunta do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Sónia Isabel
Vieira de Sousa, com efeitos a 14 de outubro do corrente ano.
A remuneração do designado será conforme o disposto no n.º 1 do
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo
ao presente aviso.
3 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
ANEXO
Nota Curricular:
Nome: Sónia Isabel Vieira de Sousa
Data Nascimento: 21 de dezembro de 1981
Naturalidade: Torres Novas
Formação Académica:

1— ..................................................
2— ..................................................
3— ..................................................
4 — Por deliberação da Câmara Municipal de São João da Madeira poderá ser suspenso o pagamento das taxas em dias e horas a
determinar.

Licenciatura em Política Social, com especialização em Proteção e
Segurança Social, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade de Lisboa
Pós-Graduação em Gestão Pública de Políticas Sociais, na Escola
Superior de Gestão, no Instituto Politécnico de Tomar

Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado no edifício da
Câmara Municipal, publicado na 2.ª série do Diário da República e no
sítio da internet em www.cm-sjm.pt.

De 31 de outubro de 2016 a 13 de outubro de 2017, Vereadora a Tempo
Inteiro, no Município de Torres Novas
Técnica gestora de processos de Ação Social, da Rede Local de Inserção Social, da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas
Técnica gestora de processos de Rendimento Social de Inserção, do
Instituto da Segurança Social, IP, Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, na Associação de Intervenção Social e Comunitária
de Vila Franca de Xira
Técnica gestora de processos do Banco das Ajudas Técnicas da Associação de Intervenção Social e Comunitária e da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira
Interlocutora das II Jornadas de Protocolos de RSI na Amadora
Representante da Associação de Intervenção Social e Comunitária
nos núcleos técnicos das Comissões Sociais de Freguesias do concelho
de Vila Franca de Xira
Formadora do Curso de Formação Profissional do Centro de Formação Profissional de Alverca, do Instituto de Emprego e Formação
Profissional
Técnica de Intervenção Local, do Programa Integrado de Emprego
e Formação, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, na Escola do Ensino
Básico 2,3 Fernando Pessoa em Lisboa
Estagiária profissional no Serviço Local de Ação Social, de Vila
Franca de Xira, no Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa, do
Instituto de Segurança Social, IP no âmbito do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Pública.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Ricardo Oliveira Figueiredo.
310897339

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 13925/2017
Pessoal desligado do serviço
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna-se
público, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da trabalhadora
Josefa Rita Correia Barbosa Fernandes, titular da carreira geral e categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 2, nível remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde
a remuneração base mensal de 557,00€, por motivo de ser desligada do
serviço, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2017.
O Vereador, com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
26 de outubro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
310896675

MUNICÍPIO DE SOUSEL
Aviso n.º 13926/2017
Eng. Manuel Joaquim Silva Valério, Presidente da Câmara Municipal de
Sousel, torna publico que, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º, conjugado com o artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
nomeou em 24 de outubro de 2017, o Professor Doutor João António Richau
Cagarrinho, portador do cartão de cidadão n.º 06110226 e do número de identificação fiscal 133338860, como Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência.
2 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Manuel Joaquim Silva Valério.
310895208

Experiencia Curricular:

Formação Complementar:
Formação sobre Etnia Cigana, Ministério da Solidariedade e Segurança Social — Instituto de Segurança Social, IP
Formação sobre Intervenção Comunitária com Crianças, Jovens e
Famílias em Risco — CEFIPSI: Centro de Formação e Investigação
em Psicologia
Curso de formação de utilizadores: AF- Agregados Familiares — Ministério da Solidariedade e Segurança Social — Instituto de Segurança
Social, IP
Curso de formação profissional Avaliação e Promoção de Competências Parentais — Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Departamento de Formação Permanente
Formação de Formadores Relais 2 — Casa Pia de Lisboa, IP
Curso Aplicação Sistema de Informação de Proteção Social e Cidadania: Acompanhamento Social e RSI, Fase II, Ministério da Solidariedade
e Segurança Social — Instituto de Segurança Social, IP
Curso A Proteção Social de Segurança Social — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Centro Distrital de Lisboa (MTSS)

