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DESPACHO
Afectaçãode recursoshumanos
Considerandoque:
a)ACâmaraMunicipalde|iberou,porunanimidade,em06deDezembrode
2010,proporàAssemb|eiaMunicipa|aaprovaçãodoRegu|amentoda
anexo àquela deliberaçãodela
Estruturaorgânica dos serviços Municipais,
e legaisefeitos'nos termosdo artigo
fazendoparteintegranteparaos devidos
6.oeartigo9.o,Íì.o1,alíneaa)en.o3doDecreto-Lein.o305/2009,de23de
2, a|ínean)e artigo64.0,n.o6, alíneaa)
n.o
53.o,
artigo
do
como
bem
outubro'
redacçãodada pela Lei n'o 5
a
com
setembro,
de
18
de
da Lei n.o169/99,
de 11 de Janeiro;
N2OO2,
b)AAssemb|eiaMunicipa|dePenafie|aprovouemsessãoordináriarea|izada
Regulamentoda Estruturaorgânica dos
no dia 23 deDezembrode 2010, o
disposiçõeslegaissuprareferenciadas'
serviçosMunicipais,de acordocom as
de
da Republicanj 8' 2'^ série'de 12
tendoo mesmosido publicadono Diário
de 2011;
Janeiro
c)DeacordocomanovaEstruturaorgânica,foiaprovadaacriaçãode15
(quinze)subunidadesorgânicas,cujachefiaincumbeaoCoordenadorTécnico;
d)Nostermosdoartigol0'o'n'o3'segundaparte'doDecreto-Lein'o
de estruturaorgânicahierarquizado'
modelo
no
outubro,
23de
de
305/2009,
pessoaldo
a afectaçãoou reafectaçãodo
câmara
da
Presidente
ao
compete
respectivomapa,deacordocomo|imitepreviamentefixadope|aCâmara
MuniciPal;
e Assembleia
MuniciPal
Praça Municipal 4564-002 Penafiel
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2010'
na sua reuniãoordináriade 16 de Dezembrode
e) A CâmaraMunicipal,
organizaçãodos serviços' no
aprovoupor unanimidade,o Regulamentode
das unidadesorgânicase subunidades
qual se elencamas competências
orgânicasflexíveis:
que me é conferidapelo artigo
Face ao exposto,ao abrigoda competência
68.0,n.o2,a|ineaa)daLein.o169/99,delSdeSetembro,nasuaactua|
Decreto-Lei n.o305/2009,de23
redacção,bemcomo,no artigo10.o,n.o3, do
designadas:
de Outubro,ÉEg4q!4 as afectaçõesabaixo
Teixeirada silva' à secção de
Da coordenadoraTécnica, Maria Augusta
que as competênciasdesta subunidade
contabilidadee Tesouraria,sendo
no no' 10 do artigo 8'o do
orgânica flexível se encontram elencadas
dos Serviços;
de Organização
Regulamento
MoreiraFerreiraNunes'à secçãO
Da coordenadoraTécnica,BeneditaRosa
de obras e serviços Municipais'
de Apoio Administrativodo Departamento
desta subunidadeorgânicaflexívelse encontram
sendoque as competências
dos Serviços;
de Organização
elencadasno no.I do artigo9.odo Regulamento
BatistaBarrosAguiar'à secçãode
Da coordenadoraTécnica,Mariade Lurdes
que as competênciasdesta subunidade
LicenciamentosDiversos, sendo
no no' 12 do artigo 20j do
orgânica flexível se encontram elencadas
dos Serviços;
de Organização
Regulamento
Moreirada RochaMoura'à secção
Da coordenadoraTécnica,lsméniaMaria
desta subunidade
e selecção,sendo que as competências
de Recrutamento
no no' 19 do artigo 21'o do
orgânicaflexivel se encontramelencadas
de Otg"nit"çã9jlot S"tiÇo1
Regulamento
Praca Municipal 4564-002 Penafiel
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Penafiel,2Ode Maio de2011'

O PRESIDENTEDA CÂiIARA'

(ALBERTOFERNANDODA SILVA SANTOSI

7oot"''Íãfrïiiã'itffi È@
reler255710
47.0
CMP/DAJRH-DRH
Pá9.3 de 3

