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Março 2003 — seminário «A fiscalidade aplicada às câmaras municipais»;
Novembro 2000 — curso «Sistema de controlo interno» —
1.ª acção, 2.º nível, organizado pela Comissão de Coordenação da
Região do Algarve;
Junho de 2000 — curso «Gestão de tesouraria», organizado pelo
Centro de Estudos para o Desenvolvimento Regional e Local;
Março 2000 — curso «O POCAL — Gestão do imobilizado», organizado pelo Instituto Americano de Estudos Comerciais;
Abril de 1999 — seminário «Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais — POCAL».
11 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio.
1000306903

Despacho
Nomeação no cargo de chefe de divisão de Turismo
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administração local por força do disposto do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foi publicado na bolsa de
emprego público, no jornal Diário de Notícias e no Diário da República, 3.ª série, o aviso com vista ao provimento do lugar de chefe de
divisão de Turismo.
Compareceu à entrevista pública de selecção a única candidata admitida, Marília Cristina Fernandes Rodrigues, que após a aplicação dos
métodos de selecção o júri do concurso entendeu ser a mesma detentora, na íntegra, do perfil pretendido, ou seja, tem experiência em
coordenação de equipas de trabalho na área de actuação em causa,
tem experiência em autarquias locais na mesma área, é possuidora de
capacidade de planeamento, de coordenação, liderança, iniciativa e
de gestão de recursos humanos.
Considerando todo o exposto, determino, nos termos do disposto
no n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
e no uso da competência que me é conferida pelo artigo 15.º do mesmo
decreto-lei, a nomeação da licenciada Marília Cristina Rodrigues no
lugar de chefe de divisão de Turismo da Câmara Municipal de Loulé,
em regime de comissão de serviço por três anos, renovável por iguais
períodos de tempo, com efeitos a partir de 9 de Outubro de 2006, de
acordo com o disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto.
As razões supramencionadas são comprovadas através do seu currículo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica e
que se considera para todos os efeitos como parte integrante das razões de facto que motivam a presente nomeação.
Nota curricular
Nome — Marília Cristina Fernandes Rodrigues.
Habilitações académicas:
Curso superior de Turismo, em 1 de Outubro de 1996, pela Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve;
V Curso de Estudos Superiores Especializados em Marketing (vertente Marketing Turístico), que juntamente com a habilitação precedente lhe confere o grau académico de licenciatura.
Experiência profissional:
De Março de 2005 até à presente data — chefe de divisão de
Turismo, em regime de substituição;
De Outubro de 2004 a Março de 2005 — nomeada coordenadora
funcional da Divisão de Turismo, Desenvolvimento e Animação;
Coordenação de todas as actividades inerentes às diferentes áreas
de intervenção da Divisão de Turismo, nomeadamente:
Promoção — Bolsa de Turismo de Lisboa, FATACIL, FERANTUR,
Feira de Caça e Pesca, Algarve Convida, Certames no Nera, entre
outros;
Organização de feiras e certames — Feira de Artesanato de Loulé
(Julho), Feira da Serra de Inverno (Dezembro) e Feira do Livro e do
Artesanato de Quarteira (Agosto);
Diversos — apoio e colaboração em eventos organizados por outros sectores da autarquia, como o Festival MED. Apoio e colaboração em iniciativas organizadas por outras entidades, como o EURO
2004, Loulé Clássicos, Rally de Portugal;

De Janeiro de 2002 até à presente data, nomeada técnica superior
de 1.º Classe;
De Fevereiro de 1997 até Dezembro de 2001 — nomeada técnica
de 2.ª classe.
Actividades desenvolvidas:
Implementação e coordenação dos postos de turismo municipais
de Alte, Querença e Salir. Estes para além do apoio ao turista e divulgação de informação têm promovido e facilitado a comercialização
de produtos locais estimulando a preservação de valores culturais;
Promoção do concelho de Loulé, através da participação em feiras
e certames a nível nacional e internacional, com o stand promocional da autarquia;
Concepção e execução de percursos diversos no concelho, salientando-se os percursos pedestres, as visitas guiadas, percurso na zona
histórica de Loulé, percurso do esparto em Alte;
Comemoração anual do Dia Mundial do Turismo, através de iniciativas diversas de promoção e divulgação, junto dos turistas e empreendimentos turísticos do concelho;
Divulgação dos postos de turismo e das respectivas freguesias, junto de agências de viagens, postos de turismo da RTA e recepções de
alojamento, entre outros;
Colaboração na organização maioritariamente em Vilamoura. Execução de programas sociais e animação para os congressistas, apoio
logístico aos congressos;
Acompanhamento da realização de vídeos promocionais, recolha
de material fotográfico, reportagens de entre outros sobre o concelho de Loulé;
Elaboração de protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Loulé e a RTA e a Junta de Freguesia de Querença para funcionamento dos postos de turismo do concelho;
Participação na organização do CROSS do Mundo, em Belfast/1999
e em Vilamoura/2000, na área do protocolo;
De Março a Junho de 1996, estagiária na Câmara Municipal de
Loulé, na Divisão de Ambiente e Turismo, executando um trabalho
de investigação sobre a problemática Turismo versus Ambiente — caso
prático Campanha da Bandeira Azul no concelho de Loulé.
Formação profissional:
Novembro de 2005 — Seminário sobre Gestão do Turismo no Algarve, no INUAF, em Loulé;
Setembro de 2005 — curso de condução de reuniões e grupos de
trabalho, ministrado pela Grande Área Metropolitana do Algarve
(AMAL), em Faro;
Maio de 2005 — curso de liderança e gestão de conflitos, ministrado pelo STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local;
Fevereiro de 2005 — Seminário I Encontro sobre Segurança e Qualidade dos Estabelecimentos de Restauração, de Bebidas e de Divertimentos, organizado pela Câmara Municipal de Albufeira;
Novembro de 2004 — Seminário Património e Turismo — Perspectivas, organizado pelo IPPAR, em Faro;
Outubro de 2004 — Seminário Projecto de Valorização Turística
do Património Arqueológico Submerso de Quarteira, organizado pela
HIPOCAUSTO, L.da;
Setembro de 2002 — curso de correio electrónico — Outlook
2000 — Iniciação, ministrado pela ANJE, em Faro.
11 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio.
1000306904

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 43/2002,
emitido em 23 de Dezembro de 2002, sito em São
Sebastião, Enxara do Bispo (processo n.º 23/2005)
Discussão pública
José Maria Ministro dos Santos, presidente da Câmara Municipal
de Mafra, torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, conjugado com o artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
se procede à abertura do período de discussão pública relativo à alteração ao alvará de loteamento n.º 43/2002, emitido em 23 de Dezembro de 2002, cujo projecto se encontra em nome de Nuno Manuel dos Santos Dias e Maria de Fátima dos Santos Dias, residentes
para o efeito na Rua do Moinho, 2, no lugar de São Sebastião, fregue-
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sia da Enxara do Bispo, deste concelho, para os prédios sitos no referido lugar e freguesia, identificados por lotes 2, 3 e 8, descritos na
Conservatória do Registo Predial de Mafra sob os n.os 01177, 01178
e 01183 e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 1354,
1355 e 1360, respectivamente, e consta do seguinte: alteração dos
lotes 2 e 8 destinados a habitação e ou serviços e nos lotes 2, 3 e 8
com a inclusão de uma cave destinada a garagem e arrumos, com a
anulação do sótão.
Para o efeito o referido projecto estará disponível na Secção de
Atendimento da Câmara Municipal de Mafra, a partir do dia seguinte
ao da presente publicação e por um período de 15 dias, durante o
horário de atendimento, das 9 às 15 horas.
Quem pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões
deverá fazê-lo por escrito e endereçá-las à Câmara Municipal de Mafra,
Praça do Município, 2644-001 Mafra, ou entregá-las directamente
na secção acima referida.
Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no Diário da República e na comunicação social.
13 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos.
1000306897

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Edital
Alteração de operação de loteamento
Discussão pública
Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de operação de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 90/06, em nome de UNIMÓVEL —Projectos Construção e Comercialização de Imóveis, L.da, lote 1 do loteamento 7/95, localizado
na Travessa de Sá e Melo, freguesia de Gueifães, concelho da Maia,
com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do
presente edital no Diário da República.
Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Serviços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câmara Municipal.
Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos serviços de correspondência desta Câmara Municipal.
17 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves Bragança Fernandes.
1000306913

6) Na categoria de auxiliar administrativo, pelo prazo de um ano,
iniciado em 16 de Novembro de 2005, com Sara Maria Freire Carvalho dos Santos Martins.
2 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques.
3000217662

Aviso
1 — Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo:
1.1 — Por despacho 29 de Agosto de 2006, foi contratado Ricardo Rodrigues Lopes na categoria de técnico profissional de
2.ª classe, monitor de natação, pelo período de um ano, com início
em 1 de Setembro de 2006;
1.2 — Por despacho de 29 de Agosto de 2006, foi contratada Cátia
Alexandra Santos Marques na categoria de auxiliar administrativo, pelo
período de um ano, com início em 1 de Setembro de 2006;
1.3 — Por despacho de 29 de Agosto de 2006, foi contratado Nuno
Fradique Cruz Correia de Carvalho na categoria de porta-miras, pelo
período de um ano, com início em 1 de Setembro de 2006;
1.4 — Por despacho de 31 de Agosto de 2006, foi contratado
Manuel da Silva Lopes na categoria de mecânico, pelo período de um
ano, com início em 1 de Setembro de 2006;
1.5 — Por despacho de 29 de Setembro de 2006, foi contratado
Roberto Jorge Marques Ferreira na categoria de auxiliar administrativo, pelo período de um ano, com início em 2 de Outubro de 2006.
2 — Foram ainda renovados, nos termos do n.º 2 do artigo 139.º
da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, os seguintes contratos de trabalho a termo certo, com os seguintes trabalhadores:
2.1 — Ana Maria Gonçalves da Silva Almeida — na categoria de
auxiliar de serviços gerais, pelo período de três anos, com início em
1 de Setembro de 2006 e termo em 31 de Agosto de 2009;
2.2 — Mafalda Sofia Peixoto Lopes — na categoria de auxiliar de
serviços gerais, pelo período de três anos, com início em 1 de Setembro de 2006 e termo em 31 de Agosto de 2009;
2.3 — Marisa Manuela Almeida Cabral Monteiro — na categoria
de auxiliar de serviços gerais, pelo período de três anos, com início
em 1 de Setembro de 2006 e termo em 31 de Agosto de 2009;
2.4 — Sílvia Maria Salgado Lopes Nunes — na categoria de técnico
profissional de 2.ª classe, animação sócio-cultural/assistente familiar,
pelo período de três anos, com início em 13 de Outubro de 2006 e
termo em 12 de Outubro de 2009.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques.
3000217663

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO
Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Alteração ao alvará de loteamento n.º 257/99, para o lote 13
do prédio sito no Esteval, freguesia e concelho de Montijo

Aviso

Discussão pública

Contratos a termo resolutivo
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo
com os seguintes trabalhadores:
1) Na categoria de auxiliar de serviços gerais, pelo prazo de um
ano, iniciado em 2 de Novembro de 2005, com Maria de Lurdes dos
Santos Faria e Maria Augusta Amaral Fernandes Oliveira. Em 27 de
Novembro de 2005 com Rosa Maria Ribeiro Costa.
2) Na categoria de leitor cobrador de consumos, pelo prazo de um
ano, iniciado em 5 de Novembro de 2004, com José Francisco Roque
Cruz e José Afonso Carvalho dos Santos.
3) Na categoria de técnico superior de 2.ª classe, área de jornalismo, pelo prazo de um ano, iniciado em 16 de Novembro de 2005,
com Maria Margarida Peixoto Amaral Gouveia.
4) Na categoria de assistente administrativo, pelo prazo de um ano,
iniciado em 16 de Novembro de 2005, com Anabela Fernandes Santos Ferreira.
5) Na categoria de trolha, pelo prazo de um ano, iniciado em 7 de
Novembro de 2005, com Vítor Manuel da Silva Pais.

Maria Amélia Antunes, presidente da Câmara Municipal do Montijo, torna público que, nos termos do artigo 27.º e do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e
pelo artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, irá
proceder-se ao período de discussão pública do pedido de alteração do
alvará de loteamento n.º 257/99, requerido pelo proprietário do loteamento, actualmente sito na Avenida de D. João II, freguesia e concelho do Montijo, a que respeita o processo camarário n.º I-4/06, em
que é requerente a VALDIA — Sociedade de Construções, L.da
A alteração incide sobre o lote 13 e prevê a criação de mais três
fogos para o referido lote, preterindo-se a área prevista para comércio e serviços, contemplando-se igualmente mais 15 lugares de estacionamento.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á 8 dias após a data desta publicação.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, na Divisão de Gestão Administrativa do Departamento de Administração Urbanística, sito no Edifício dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal do Montijo, na Avenida dos Pescadores, Montijo, e
as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido à presidente da Câ-

