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DESPACHO  Nº 45 / 2019  

 
 

 

No passado dia 08 de agosto do corrente ano, por meu despacho nº 7705/2019, procedeu-se á 

nomeação em regime de substituição dos licenciados Dr. Ricardo José Macareno Ventura para 

o cargo de Diretor de Departamento Financeiro e Desenvolvimento, e Dr. Eugenio João Tavares 

Salgueiro para o cargo de Chefe de Divisão Financeira, ambos com efeito a 15 e16 de agosto de 

2019, respetivamente. 

Considerando que as nomeações atras citadas implicaram que a subunidade orgânica flexível 

de contabilidade (SOFC) ficasse afetada em termos de pessoal técnico superior para se fazer 

face as atribuições que estão cometidas ao respetivo setor. 

Considerando ainda que o regular funcionamento de todos os Serviços Municipais com a maior 

eficiência possível constitui um objetivo de missão do Município e que já foram realizados 

recentemente alguns reajustamentos a que urge conferir a formalidade legal aplicável. 

Considerando por ultimo que, nos termos do artigo 8º do Decreto Lei nº 305/2009, de 23/10 

compete ao Presidente da Câmara Municipal a conformação da estrutura interna das unidades 

orgânicas, cabendo-lhe a afetação ou reafectação do pessoal do respetivo mapa; 

Nestes termos e de acordo com a competência que me é conferida no artigo 35º, alínea a) do 

nº 2 da Lei nº 75/2013, de 12/9 e conforme o previsto no artigo 8º e nº3 do artigo 10º do 

decreto lei nº 305/2009, de 23/10, determino a afetação/reafectação da técnica superior 

Mafalda Ferreira Vaz Telo Barradas, que até à data se encontrava afeta apenas à Subunidade 

Orgânica Flexível de Património (SOFP), que fique afeta, também, à subunidade orgânica 

flexível de contabilidade (SOFC), a partir do dia 19 de agosto de 2019. 

O presente despacho deverá ser publicitado na pagina oficial do Município. 

 

 

20/08/2019 

O Vice Presidente  
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