
Aviso 

Designação, em regime de substituição, do cargo de Chefe da 

Divisão de Planeamento, Obras e Ambiente 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, torna público que, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) do 

n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e 

nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, conjugado com o disposto nos 

artigos 19.º e 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi designado, em regime de 

substituição, pelo meu despacho n.º 6/GP/2022, de 31 de maio, o licenciado David Alexandre 

Riço Ramos no cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Planeamento, 

Obras e Ambiente. 

A remuneração do cargo de direção intermédia corresponde a 70% do índice 100 dos cargos 

dirigentes, ou seja 2.645, 28€, com direito a despesas de representação. 

Breve Nota Curricular 

Formação Académica: 

• 	 Licenciatura em Engenharia Civil, pela Universidade Moderna. 

Experiência Profissional: 

• 	 De julho de 2010 até ao presente - Dirigente intermédio de 3.º Grau no Município de 

Alvito, com coordenação das áreas de higiene e ambiente, armazém e gestão de stock' s, 

gestão e frotas, abastecimento de água e saneamento, oficinas, jardins, licenciamento 

de obras particulares, fiscalização, gestão urbanística e planeamento territorial. 

• 	 Julho de 2010 - Técnico Superior, vinculado com contrato de trabalho em,funções 

públicas por tempo indeterminado no Município de Alvito; \i 
• 	 De 2005 a 2010 - Trabalhador independente como Engenheiro Civi ! 
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Aviso : Designaçfio, em regime de substituição, do cargo de Chefe da Divisi:lo de Planeamento, 
Obrus e Ambiente 

Formação profissional: 


- GEPAL- Curso de Gestão Pública na Administração Local, pelo Centro de Estudos e Formação 


Autárquica (CEFA); 


- Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho; 


- Participação em diversos cursos, ações de formação, seminários, conferências, colóquios e 


workshops relacionados com diversas áreas, tais como, Contratação Pública, Estatuto do 


Pessoal Dirigente, Chefia e Liderança, Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, Avaliação 


de Desempenho, Reabilitação Urbana, Fiscalização de Obras e Fiscalização Municipal. 


Reguengos de Monsaraz, 31 de maio de 2022 


A Presidente da Câmara Municipal 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates 
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