
ORDEM DE SERVIÇO 

 Considerando a necessidade de se proceder a alguma 

mobilidade de pessoal a nível dos Serviços Municipais, com vista a 

imprimir uma maior racionalidade e dinâmica no funcionamento dos 

mesmos; 

e 

Tendo presente os princípios de mudança e inovação consequentes a 

saltos quantitativos e novos estádios de desenvolvimento nas 

organizações/instituições; 

Visto as disposições estabelecidas nas alíneas c) e d) do nº 1 do artigo 

98º da Lei 134/IV/95, de 03 de Julho, determino o seguinte, para 

cumprimentos obrigatório, a partir de 01 de Setembro de 2014: 

a) Dorys Iara Rendall Delgado, passa a desempenhar as funções 

da Directora do Gabinete de Empreendedorismo, formação 

Profissional e Comunidades; 

 

b) Michel Hermes Ramos, para a desempenhar as funções de 

Director do Gabinete da Educação e Juventude; 

 

c) Gilson César Silva Barros Fragalá, passa a desempenhar as 

funções de Director do Gabinete de Turismo e Cultura; 

 

d) Isaac Ricardo Lima Benholiel, passa a desempenhar as funções 

de Director do Gabinete das Actividades Comerciais, 

Fiscalização, Gestão dos Mercados e Espaços Verdes; 

 

e) Elisabeth Musin, passa a desempenhar as funções de Directora 

do Gabinete apoio aos Vereadores; 

 

f) Jailson Jorge Neves Pinto, passa a desempenhar as funções de 

Responsável das Infra-estruturas Desportivas; 

 

g) Geraldo de Sousa Pinto, passa a trabalhar no Gabinete do 

Desporto na Câmara Municipal; 

 

h) Roberta Fragalá Barros, passa a trabalhar no Centro Juventude 

de Sal-Rei, sob orientação do Director do Gabinete da 

Educação e Juventude; 



 

i) Etson Cruz, passa a trabalhar no Gabinete de Contabilidade; 

 

j) Fernanda Leitão, passar a trabalhar no Gabinete de 

Contribuição e Imposto; 

 

k) Eugénio Gomes, passa a desempenhar a função de Delegado 

Municipal do Rabil (a partir de 01 de Outubro de 2014); 

 

l) Esmeralda da Costa Lima, passa a desempenhar a função da 

Delegada Municipal de Fundo das Figueiras e Cabeça dos 

Tarrafes; 

 

m) Jorge Fernando Mendes Andrade, passa a desempenhar a 

função de Delegado Municipal de João Galego; 

 

n) Dionisia Livramento, passa a exercer funções na Recepção do 

Paços do Concelho (Front-Office); 

 

o) Dersy Correia Évora, passa a desempenhar as funções na Casa 

do Cidadão; 

 

Cumpre-se. 

 Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 29 de Agosto de 

2014. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

-José Pinto Almeida- 


