
 

 

 
AVISO 

 
     Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho datado de 7 de janeiro de 
2019, na sequência da alteração da estrutura orgânica dos serviços municipais publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º4, de 7 de janeiro de 2019, determinei,  no uso das 
competências que me são conferidas na alínea a) do n.º2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e ao abrigo do disposto nos n.ºs 9 a 12 
do artigo 21.º e na alínea c) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º2/2004, de 15 de janeiro, aplicado 
à administração local pela Lei n.º49/2012, de 29 de agosto,  a manutenção da comissão de 
serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.ª, 2.ª e 3.º grau, a seguir indicados, 
nos cargos de dirigente do mesmo nível que lhe sucederam com efeitos à data de 7 de janeiro 
de 2019: 
     Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, atual titular do cargo de Diretora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, no cargo de Diretora do Departamento de Administração, 
Finanças e Desenvolvimento; 
     António Miguel Almeida Ministro, atual Chefe de Divisão de Projetos e Obras Municipais, 
no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Obras Municipais e Ambiente, mantendo também a 
acumulação de funções no cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
que sucede à Divisão de Gestão Urbanística, nos termos do meu despacho de 20 de agosto de 
2018; 
     Maria José Carreiras Covas Barradas, atual Chefe de Divisão de Ação Social, Educação, 
Cultura e Desporto, no cargo de Chefe de Divisão de Ação Social; 
     Sandra Maria de Matos Pires Catarino, atual Chefe de Unidade – Aeródromo Municipal, 
cargo de direção intermédia de 3.º grau, no cargo de Chefe de Serviço de Apoio às Atividades 
Aeronáuticas – dirigente intermédio de 3.º grau.   
 
      
        

Ponte de Sor, 16 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara, 
 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 


