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Bolsa de Emprego | Novembro 2010
Nome: Marisa Isabel Neves Mota
914 233 667 Nome: João Tiago Martins Arenga
917 950 106
Habilitações Literárias:
Licenciatura
Habilitações Literárias:
Engenharia Mecânica –
Comunicação –
Equipamentos e
Comunicação Social
Sistemas Mecânicos.
Experiência Profissional: C o m u n i c a ç ã o / J o r n a l ; Experiência Profissional: Explicador de
Gestora Comercial;
Matemática; Pretende
Atendimento ao Público.
Estágio Profissional ou
1º emprego;
Nome: Sónia Emanuela da Silva Batista 963 251 867
Conhecimentos do
Habilitações Literárias:
Licenciatura Design
Programa Matlab.
Industrial
Experiência Profissional: CAP; Domínio de
Nome: Inês Manuel Ferreira Cavadas
918 564 700
software Corel Draw,
Habilitações Literárias:
Licenciatura
AutoCAD, SolidWorks
Comunicação
Empresarial
Nome: Celso das Neves Campos
961 269 479 Experiência Profissional: Estágio Curricular na
Habilitações Literárias:
9º ano
área de Gestão de
Experiência Profissional: Empregado Armazém;
Recursos Humanos,
Comercial; Motorista
Gestão da Qualidade.
Pesados.
Nome: Juliana Isabel Miranda Marques 968 498 687
Nome: Juliana Silva Santiago
968 725 698 Habilitações Literárias:
Licenciatura
Habilitações Literárias:
Licenciatura Serviço
Engenharia Civil
Social
Experiência Profissional: Projectista;
Experiência Profissional: Pretende Estágio
Engenheira; Técnica
Profissional ou 1º
Superior Higiene
Emprego.
Segurança Trabalho;
Membro Ordem dos
Nome: Zulay Fernandez Gaterol
939 551 744
Engenheiros.
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Administrativa;
Nome: Lídia Maria Roque Duarte
963 154 766
Telefonista; Auxiliar
Habilitações Literárias:
10º ano
Dentária.
Experiência Profissional: Recepcionista;
Telefonista.
Nome: Vera Lúcia Fernandes Sampaio 913 379 157
Habilitações Literárias:
Licenciatura Fiscalidade Nome: Luciana Felipa Duarte Roque
917 453 110
Experiência Profissional: Estilista; CAP; Curso
Habilitações Literárias:
Licenciatura Química
Profissional de Estilismo Experiência Profissional: Formação
Livre e Artes
Complementar
Decorativas.

ACIB | Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
Nos termos do parágrafo 1, do nº2 do artigo 19º dos Estatutos convoco a Assembleia Geral Ordinária da
ACIB, Associação Comercial e Industrial da Bairrada, para reunir no próximo dia 7 de Dezembro de 2010
pelas 19h00m, na sede social da ACIB, no Espaço Inovação, Zona Industrial de Vila Verde - Oliveira do
Bairro, tendo como Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2011
2. Assuntos de Interesse da Associação
Nos termos do nº6 do Artigo 19º, não estando presentes metade dos associados à hora marcada, a
Assembleia Geral reunirá em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer número de
associados.
Oliveira do Bairro, 10 de Novembro de 2010
Presidente da Assembleia Geral
Miguel Roque Bouça, Engº

ACIB | Iniciativas de Natal para o Comércio Tradicional
A ACIB vai promover a segunda edição do Sorteio de Natal nos
concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro, que decorrerão de 01 a 31
de Dezembro, com prémios aliciantes para os consumidores do
comércio tradicional.
Depois da boa aceitação no ano passado, a ACIB decidiu apostar novamente na realização do Sorteio de
Natal, de forma a promover e dinamizar o comércio tradicional incitando os consumidores a fazerem
compras no comércio local.
Podem aderir ao Sorteio todos os associados da ACIB que estejam interessados. As inscrições deverão ser
efectuadas até 22 de Novembro.

Nome: Jorge Manuel da Costa Torres
911 082 378
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Empregado de Mesa;
Operário fabril –
cerâmica.

Além do Sorteio, a ACIB irá promover mais uma edição do já tradicional Concurso de Montras de Natal dos
concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro.
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O objectivo desta iniciativa é tornar o comércio tradicional mais apelativo durante a época natalícia e
embelezar as ruas do concelho no decorrer deste período.
Os concursos abrangem todos os estabelecimentos comerciais dos dois concelhos, estando as inscrições
abertas até dia 03 de Dezembro.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via o e-mail:
relacoespublicas@acib.pt

Comunicações Obrigatórias em Matéria de Segurança e Saúde no Trabalho
Responsabilidade

Acidente de trabalho mortal ou grave

Empregador. Na construção, se 24 horas após a ocorrência
e m p r e g a d o r n ã o c u m p r i r, a
responsabilidade incide sobre a
entidade executante, no mesmo prazo
e, se esta não cumprir, sobre o dono
de obra, nas 24 horas subsequentes

Subsídio de Natal
O subsídio de Natal, frequentemente designado de "13º mês", consiste numa retribuição adicional, que os
trabalhadores recebem até 15 de Dezembro de cada ano, cujo valor é igual ao da retribuição mensal, conforme
definido no artigo 2º do Decreto-Lei Nº 88/1996.

Momento da Comunicação

Titulo

Alterações à comunicação prévia de Dono de obra
abertura de estaleiro de construção

Nas 48 horas seguintes e
actualizações mensais

Autorização para cálculo do valor médio Empregador
de exposição a vibrações mecânicas
num período de referência de 40 horas

Ocasional

Os trabalhadores têm direito a subsídio de Natal de valor igual a um mês de retribuição, que será pago até 15 de
Dezembro de cada ano.
O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
- No ano de admissão do trabalhador;
- No ano da cessação do contrato de trabalho, por qualquer forma;
- Em caso de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado.

Autorização para exercício das Empregador
actividades de segurança e higiene no
trabalho pelo empregador ou por
trabalhador designado

Quando o empregador opte
por esta modalidade

Admissão de Novos Trabalhadores | Novo Prazo de Comunicação à Segurança Social

Avaliações da exposição média Empregador
semanal ao ruído (excepção à avaliação
pessoal diária)

Postos de trabalho com
variações da exposição
pessoal diária

Comunicação prévia de abertura de Dono de obra
estaleiro de construção

Antes do início dos trabalhos

Dispensa de serviços internos de SHST Empregador

Previamente à organização
de outro tipo de actividade

Dispensa de utilização de EPI para Empregador
trabalhadores que realizem operações
especiais com exposição ao ruído

Realização de operações
especiais

Isenção total, parcial ou temporária da Empregador
utilização de sinalização de segurança
luminosa ou acústica

Ocasional

Modalidade para a organização dos Empregador
serviços de SHST

Até 30 dias após a
organização

Prorrogação do prazo para avaliação Empregador
inicial do nível de concentração de
chumbo no ar

Até 6 meses após o início de
laboração

Relatório Único

Empregador

Entre 16 de Março e 15 de
Abril

Trabalhos com agentes biológicos

Empregador

30 dias antes do início da
actividade

Trabalhos de demolição ou remoção do Empregador
amianto

30 dias antes do início dos
trabalhos

Utilização de monta-cargas para Empregador
transporte de pessoas em estaleiros de
construção

Antes da utilização

Valor por inteiro e valor proporcional

A ACIB informa que, de acordo com o decreto-lei nº 72/2010, o empregador é obrigado a comunicar a
admissão de novos trabalhadores, às instituições de segurança social, nas 24 horas anteriores ao início da
produção de efeitos de contrato de trabalho e não na primeira metade do primeiro período normal de trabalho
diário, como era habitual.
Apenas em situações excepcionais ligadas à celebração de contratos de muito curta duração ou à prestação
de trabalho por turnos, em que a comunicação não possa ser feita nas 24 horas anteriores, é permitido que a
entidade empregadora a efectue nas 24 horas subsequentes ao início da actividade.

Renovação dos horários dos estabelecimentos comerciais
A ACIB informa que, de acordo com previsto no Regulamento dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro os
comerciantes com estabelecimentos no concelho devem comparecer na Secretaria-geral da Câmara
Municipal, durante o mês de Dezembro, a fim de solicitarem a emissão ou a renovação anual do Horário de
Funcionamento do seu Estabelecimento Comercial.

Relatório Único
A ACIB relembra que a obrigatoriedade de entrega do Quadro de Pessoal em Novembro de cada ano foi
substituída pela entrega do Relatório Único (do qual consta o Anexo A – Quadro de Pessoal) a ser efectuada de
acordo com o prazo estipulado na Portaria n.º 55/2010 de 21 de Janeiro.

Rendas | Actualização para 2011
A ACIB informa que, de acordo com o Aviso 18370/2010 de 17 de Setembro, o coeficiente de actualização dos
diversos tipos de arrendamento, quer seja de habitação, comércio, indústria ou exercício de profissão liberal,
para 2011 é de 1,003 (ou seja 0,3%).

Utilização de plataformas suspensas Plano de Segurança e Saúde (PSS) Antes da utilização
aprovado pelo dono de obra
(bailéus) em estaleiros de construção
Fonte: ACT

