Oliveira do Bairro

Anadia

Março de 2010
Bolsa de Emprego | Março 2010
Nome: Anónima
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

934 380 934 Nome: Lúcia Raquel Viegas Fernandes 918 392 319
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
9º Ano
Tecnologia e Design de
Administrativa (Durante 9
Produto
anos)
Experiência Profissional: 1º Emprego

918 301 397
Nome: Ana Paula dos Santos Martins
914 194 170 Nome: Sara Raquel Santos
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engª
Habilitações Literárias:
9º Ano
Alimentar
Experiência Profissional: Indiferenciada
Experiência Profissional: Consultora; Formadora;
Chefe de Secção
Nome: Fátima Andreína de Jesus Cruz
911 000 675
Comercial Alimentar
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Administrativa;
Nome: Liliana Isabel Alves Pereira
919 643 735
Recepcionista;
Habilitações Literárias:
Licenciatura Gestão
Vendedora de Loja;
Agro - Alimentar
Auditora de Loja
Experiência Profissional: Gestão Agro - Alimentar
Nome: André Filipe Matos Marques
912 327 753
Habilitações Literárias:
12º Ano
Nome: Marlene Susana Santos Marques 967 898 302
Experiência Profissional: Curso de Informática e Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão
Gestão
Experiência Profissional: Gestão
Nome: Ana Filipa da Silva Tavares
914 478 293 Nome: Rita Joana Santiago Cunha
912 018 865
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão
Experiência Profissional: Secretariado; Informática
e Administração
Pública
Nome: Mónica Sofia Pinhal Reis
967 724 915 Experiência Profissional: Gestão e Administração
Habilitações Literárias:
12º Ano
Pública; Curso Técnico
Profissional de
Experiência Profissional: Técnica de Laboratório
(Vidros); Gestão de
Contabilidade
Stocks; Planeamento da
Nome: Marco Paulo Oliveira Santos
965 408 275
Produção
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engª
Mecânica
Nome: Cristina Maria Rodrigues Silva
919 680 407
Experiência Profissional: Engª Mecânica
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Curso de Desenho e
Projecto de Construções Nome: Fabiana Aranha de Almeida
912 310 610
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Mecânicas
Gerontologia
Nome: Ana Filipa Marques Pereira
919 797 835 Experiência Profissional: 1º Emprego
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Educação de Infância
Experiência Profissional: Educadora de Infância

ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada
Sede: Espaço Inovação - Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 235 3770-305 Oliveira do Bairro T: 234730320 | acib@acib.pt
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Assembleia-Geral Ordinária
Assembleia-Geral Ordinária
Convocatória
Nos termos do parágrafo 2, 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 23 de Março de 2010,
pelas 19h00m, na sede social da ACIB, sita no Espaço Inovação, Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira
do Bairro, tendo como Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Relatório e Contas de 2009
2.Outros assuntos de interesse para a 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, 3 de Março de 2010
Presidente da Assembleia-Geral
Miguel Roque Bouça

SIRAPA | Registo de Resíduos
A ACIB informa que os mapas de registo de resíduos relativos ao ano
de 2009, estarão disponíveis durante o mês de Março, no seguinte
endereço:
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Ext_Org/Principal.aspx.
Qualquer que seja a entidade que produza resíduos urbanos cuja
produção diária exceda 1100 l e/ou resíduos não urbanos, que no
acto da sua produção empreguem pelo menos 10 trabalhadores e/ou de resíduos perigosos com origem na
actividade agrícola e florestal, e/ou outros resíduos perigosos, deverão registar-se no SIRAPA – Sistema
Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente.
No caso específico em que se verifica somente a produção de resíduos não urbanos, apenas as entidades
que detenham menos de 10 trabalhadores, e na presunção de que não produzem resíduos perigosos, não
estarão sujeitas a registo no SIRAPA.

Mapa de Férias
O mapa de férias, definitivo, do pessoal, deverá ser elaborado até 15 de Abril e afixado nos locais de
trabalho a partir dessa data e até 31 de Outubro de cada ano, de acordo com o artigo 241, do Código do
Trabalho. Do mapa de férias, deve constar o início e o termo dos períodos de férias de cada trabalhador.

Interrupções consideradas tempo de trabalho
A ACIB informa que, de acordo com o artigo 197 do Código de Trabalho, é considerado tempo de trabalho
qualquer período durante o qual o trabalhador exerce a actividade, bem como as interrupções e os
intervalos seguintes:

ACIB | Sessão sobre Primeiros Socorros
A ACIB vai promover, em parceria com a EuroPGS, e no âmbito do ciclo de
sessões em matéria de SST que decorrerão em 2010, a terceira sessão, a
24 de Março, das 14 às 18 horas, no Espaço Inovação, na Zona Industrial
de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, subordinada ao tema: “Primeiros
Socorros”
O n.º 1, alínea c) do artigo 19.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro diznos que o trabalhador deve dispor de informação actualizada para os
trabalhadores em matéria de primeiros socorros.
Esta terceira sessão tem um cariz mais de acção de formação e destina-se a todos os colaboradores das
empresas e público em geral.

- a interrupção de trabalho como tal considerada em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho,
em regulamento interno de empresa ou resultante de uso da empresa;
- a interrupção ocasional do período de trabalho diário relacionada com a satisfação de necessidades
pessoais inadiáveis do trabalhador ou resultante de consentimento do empregador;
- a interrupção de trabalho por motivos técnicos, nomeadamente limpeza, manutenção ou afinação de
equipamento, mudança de programa de produção, carga ou descarga de mercadorias, falta de matériaprima ou energia, ou por motivos económicos, designadamente, redução de encomendas;
- o intervalo para refeição em que o trabalhador tenha de permanecer no local habitual de trabalho ou
próximo dele, para poder ser chamado a prestar trabalho normal em caso de necessidade;
- a interrupção ou pausa no período de trabalho em cumprimento de normas de segurança e saúde no
trabalho

A acção estará dividida em duas partes, sendo a primeira dedicada aos aspectos teóricos do tema e a segunda
abordará casos práticos.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte o Departamento de Higiene e Segurança da ACIB através do
telefone 234 730 320 ou higieneseguranca@acib.pt.

Hora Legal
No último domingo de Março, à 01h, os ponteiros dos relógios devem ser adiantados sessenta minutos.

Iniciativa Emprego 2010 | Redução de Taxa Contributiva
A ACIB informa que foi publicada a Portaria n.º 99/2010, de 15.2,
que estabelece uma medida excepcional de apoio ao emprego
para o ano de 2010 que se traduz na redução de um ponto
percentual da taxa contributiva a cargo da entidade
empregadora.
A medida prevista no artigo anterior aplica -se às entidades
empregadoras de direito privado, contribuintes do regime geral
de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem,
relativamente a cada trabalhador ao seu serviço, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
O direito à redução da taxa contributiva está sujeito,cumulativamente, à verificação das seguintes condições:
a) O trabalhador estar vinculado à entidade empregadora beneficiária por contrato de trabalho sem
interrupção desde 2009;
b) O trabalhador ter auferido, pelo menos num dos meses do último semestre de 2009, remuneração igual ao
valor da remuneração mínima mensal garantida;
c) A entidade empregadora ter a sua situação contributiva regularizada perante a segurança social.
A redução da taxa contributiva é ainda aplicável às entidades empregadoras cujos trabalhadores tenham
auferido em 2009, por força da aplicação de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, valores
superiores à remuneração mensal mínima garantida até € 475, e cujo aumento em 2010 seja, pelo menos, de €
25.
A presente portaria produz efeitos entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2010.

ACIB | Pagamento de quotas por transferência bancária
Sr. Associado,
Se efectuar o pagamento de quotas por transferência bancária para o NIB: 0045.3210.4019.2213.0174.3 da
CCAM de Oliveira do Bairro, indique ao banco o número da factura a que se refere e comunique à ACIB a
data de efectivação da transferência bancária por fax (234 730 321) ou via e-mail (contabilidade@acib.pt)
para emitirmos a regularização contabilística da factura liquidada.

ACIB | Serviços para os Associados

