.-ì

I ì

,.

,

),i

:l-)

sonto

ffic

ruz

rÌr.--j Ji t ,.ì

EDITAL N,9 3LLI2O2I
Mandato 2021,/2025
Publicitação do Despacho n.e 7?l2Ú2t
Designação para o exercício de funções no Gabinete de Apoio à Vereação

Filipe Martiniano Martins de Sousa, Presidente da Câmara Municipal do Município de Santa Cruz, em
cumprimento do disposto no artigo 56s da Lei ne 75/2OL3, de 12 de setembro, torna público o teor do
Despacho n.s 73/2021. datado de 18 de outubro de 2021, cujo conteúdo seguidamente se transcreve:

73/2027
Mandoto 202L/2025

DESPACHO N.e

DES\GNAçÃj qARA o ExERcícp DE FUNçÕES No

GABTNETE DE

Apoto ÀvraraçÃo

Considerando:

Que nos termos da alíneo b) do n.e 2 e n.e 3 do artigo 42.e da Lei n.e 75/2073, de 12 de setembro, o
Presidente do Câmara Municipal pode constituir um Gabinete de Apoio ao conjunto dos Vereadores que
exerçom funções a tempo inteiro ou o meio tempo, composto por dois secretários(as);
Que os Senhores Vereodores o tempo inteiro propuserom, nos termos do disposto no n.e 4 do artigo 43.p da
Lei n.e 75/2073, o designação das Senhoras Maria Cecília Fernandes França Quíntal, assistente técnica do
mopo de pessoal da Câmaro Municipal de Sonto Cruz e Liliana Sónía Fenes Volente, Assistente Técnica do

mopa de pessool da Junto de Freguesia de Gaula, paro exercerem funções no Gabinete de Apoio à
Vereação, no cargo de Secretárias, com eleitos ao dia 26 de setembro de 2027.
Deste modo, decido, no uso do competêncio que me é conferido oo abrigo do disposto no n.e 4 do ortigo 43.e do
Lei n.e 75/2073, conjugado com os artigos 77.e e 72.e do Decreto-Lei n.e 77/2072, de 20 de janeiro, oplicóvel por

forço do n.s 5 do referido artigo 43.e, considerondo a existência de cabimento no orçomento em vigor, designor,
para o Gobinete de Apoío à Vereação, nos cargos de Secretárias, com d remuneroção inerente aos respetivos
corgos, as Senhords:

Marid Cecílía Fernandes Franca Quintal. Assistente Técnica do mapa de pessoal da Câmara Munícipal de
Santa Cruz, cuja nota currícular se opresenta infra, com eleitos oo dío 26 de setembro de 2027;

I

Liliana Sónia Fenes Valente. Assistente Técnica do mdpd de pessoal da lunta de Freouesía de Gauld, cuÍa

noto curricular se apresenta inÍro, com efeitos ao dia 26 de setembro de 2027. Uma vez trator-se de
funções exercidos em comissão de serviço, a trabalhadoro opto pelo estatuto remuneratório que resulto da
sua nomeação como secretório de apoio à vereaçõo, ao abrigo oo artigo 754e da Lei Gerol do Trabalho em
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Funções Públicas, acrescido dos despesos legais obrigatorios, no coso, encargos de proteção na soúde e
subsídio de refeição.

Noto curriculor das designadas:
Nome: Mdria Cecília Fernandes Franca Quintal

Formação académica e proftssional mdis relevante: Motric Examination (72.e ono), na África do Sut; First
Certificate in English e Proficiency in English, na Academio de Línguas; Curso lntensivo de lmagem e Protocolo
Autórquico.
Experiência profissional: entre o ono de 7984 e 7995 desempenhou funções de Secretória do direção do grupo
tnterhotel - Sociedode lnternacionol de Hotéis 5.A., no Madeira; No Cômoro Municipal de Santa Cruz
desempenhou as seguintes funções: telefonisto, de 7999 a 2007; Assistente Administrativoíentre 2007 e 2005,
na Secção de Expediente Gerol; Assistente Administrativa nos Gabinetes de Apoio à Presidência e Vereação entre
2005 e 2073; Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação de 27 de outubro de 2073 a 26 de setembro de 2027.

Nome: Lilíana Sónia FenesVolente

Formação académica e profissional mais relevante: 72s Ano do Curso Científico Humanístico

-

Ciências e

Tecnologio, Formação Excelência no Atendimento, Formoção Código de Contratos Públicos, SIADAP, Obrigações

Contabilísticas

e

Fiscois, Procedimentos Concursois, Regulamentos e Eloboraçdo

de Atos, Código de Contratos

Públicos.

Experíêncío profissíonal: entre o ono de 2077 e o otualidade desempenhou funções de Assistente Técnica no

Junta de Freguesia de Goulo, tendo a seu corgo o atendimento ao público e o apoio oo órgão executivo e
deliberativo; ontes, entre 2004 e 2077 desempenhou os funções de Assistentes Operocionol no mesmo
Organismo, onde também desempenhou, entre 2003 e 2004 o função de Assistente Administrativa; Secretório do
Gabinete de Apoio à Vereação de 01 de fevereiro de 2078 a 26 de setembro de 2027.
Ao presente despacho deverá ser dodo a devida publicidode, mediante publicação na 2.e série do Diório da
República."

Para constar
costume.

e devidos efeitos, mandei passar o presente edital que será afixado nos lugares públicos do

Paços do Concelho de Santa Cruz, 18 de outubro de2O2L.

Presidente da Câmara,

\
Filipe Martiniano Martins de Sousa
Fs/Íc
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