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Formação profissional — Titular de diversas ações de formação, entre
as quais se destacam: “Curso de Pós-Graduação em Administração e
Políticas Públicas”, “Curso de Gestão Pública na Administração Local”,
“Código da Contratação Pública e Procedimentos Internos”, “Regulamento de Atribuição de Auxílios da Câmara Municipal de Leiria”,
“Implementação do SIADAP nas Autarquias Locais — Avaliadores”,
“Boas Práticas na Gestão Pública”, “Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho para Chefias”, “O Direito da Criança a uma Família — Novas
Perspetivas”, “Desenvolvimento Social e Planificação Estratégica Territorial — Nível 2 e Nível 3”, “Encontro de Reflexão sobre a Integração
Social e Profissional de Toxicodependentes”, “2.º Encontro Nacional
da Rede Social”, “Seminário Europeu Pobreza e Europa: Que Futuro”,
“Conceção e Gestão de Projetos”, “Intervenção Precoce nos Meios
Educativos”, “Saúde, Emprego, Ação Social e Grupos Desfavorecidos”,
“Políticas e Instrumentos de Combate à Pobreza na EU: A Garantia de um
Rendimento Mínimo”, “Refletir para Interagir”, “As Violências — Vítimas e Culpados”, “Avaliar e Intervir Precocemente”, “Avaliação das
Comissões de Proteção de Menores”, “O Papel da Família na Prevenção
das Toxicodependências”, “Encontro de Serviço Social Autárquico na
Região Centro”, “Educação para a Cidadania”, “Aspetos Sociais na
Psicopatologia do Idoso”, “Curso de Apoio Domiciliário”.
Experiência profissional — Ingressou no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria em 29 de dezembro de 1993, como técnica
superior de Serviço Social Principal, provinda da Câmara Municipal do
Barreiro, por transferência. Foi promovida a técnica superior de Serviço
Social Assessora, com efeitos a 13 de janeiro de 1997, e a Assessora
Principal, com efeitos a 28 de setembro de 2000. Tomou posse como
chefe da Divisão de Ação Social e Família, com efeitos a 24 de maio de
2005, em comissão de serviço, por 3 anos, tendo a comissão de serviço
sido renovada por mais 3 anos, com efeitos a 24 de maio de 2008, tendo
desempenhado as respetivas funções até 21 de junho de 2010. De 22 de
junho de 2010 a até 30 de junho de 2013 esteve designada, em regime
de substituição, no cargo de Chefe da Divisão de Assuntos Sociais,
tendo desempenhado o cargo, em comissão de serviço, de 01 de julho
a 31 de dezembro de 2013.
307620126

MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 3137/2014
Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
2013/08/12 do presidente em exercício, arquiteto Manuel Salgado, foi
deferida a licença sem remuneração de:
Sónia Batista Santos, assistente técnica (área administrativa), com
efeitos a partir de 27 de agosto de 2013.
21 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Departamento, João Pedro
Contreiras.
307639681
Aviso n.º 3138/2014
Licenças sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Senhor
Vice-Presidente, Dr. Fernando Medina, foram deferidas as licenças sem
remuneração de:
Ângela Filomena Salgueiro da Cruz, técnica superior (economia,
finanças e gestão), com efeitos a partir de 23 de janeiro de 2014.
Ângela Maria Lourenço Beato, assistente técnica (bibliotecas e documentação), com efeitos a partir de 7 de janeiro de 2014.
Guida Maria Camaz Pimentel, técnica superior (história), com efeitos
a partir de 30 de dezembro de 2013.
Ivo Gonçalo Vaz Alves, assistente operacional (eletricista), com efeitos
a partir de 1 de janeiro de 2014.
Johannes Claudius Esser, técnico superior (urbanismo e planeamento),
com efeitos a partir de 17 de outubro de 2013.
José Luiz Duarte Cabral, assistente técnico (administrativo), com
efeitos a partir de 2 de dezembro de 2013.
José Miguel Oliveira Veríssimo, assistente técnico (administrativo),
com efeitos a partir de 3 de dezembro de 2013.
Luísa Maria Pereira Pinto, técnica superior (arquiteta), com efeitos a
partir de 24 de janeiro de 2014.
Marco Miguel Reis da Cruz, assistente operacional (auxiliar), com
efeitos a partir de 24 de dezembro de 2013.

Maria Helena Duarte de Almeida Benyoucef, técnica superior (gestão de recursos humanos), com efeitos a partir de 26 de novembro de
2013.
Ricardo Miranda Cruz, assistente técnico (administrativo), com efeitos
a partir de 17 de setembro de 2013.
21 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Departamento, João Pedro
Contreiras.
307639827

MUNICÍPIO DA MAIA
Edital n.º 183/2014
Pronúncia
Torna-se público que em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorrerá um período
de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de
publicação do presente edital no Diário da República, relativamente
ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob o n.º 331/14,
em 03 de fevereiro e em nome de Manuel Marques de Oliveira, a incidir nos lotes n.os 34, 35 e 36 de que é proprietário e integrante do
loteamento titulado pelo alvará n.º 5/84, localizado na Rua de Manuel
Felisberto Marques Oliveira Júnior, na freguesia da Cidade da Maia,
concelho da Maia, descritos na 1.ª Conservatória do Registo Predial
da Maia, sob os n.os 1701/20071129, 1702/20071129 e 1708/20080115
respetivamente.
Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, na
Divisão de Gestão Urbana desta Câmara Municipal.
Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de
Correspondência, desta Câmara Municipal.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
António Gonçalves Bragança Fernandes, engenheiro.
307635582

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES
Edital n.º 184/2014
Dr. Manuel Maria Moreira, presidente da Câmara Municipal do Marco
de Canaveses, torna público que, ao abrigo da competência que lhe confere as alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada em 18 de
fevereiro de 2014, deliberou aprovar a «Postura Municipal de Trânsito
do Município do Marco de Canaveses» e submeter o mesmo a apreciação
pública, para recolha de sugestões pelo prazo de 30 dias, a contar da data
da publicação no Diário da República, no cumprimento do disposto no
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.
Durante o referido período, a referida Postura poderá ser consultada
na Câmara Municipal de Marco de Canaveses, durante as horas de expediente, bem como no site da Internet em www.cm-marco-canaveses.pt.
Os interessados devem formular por escrito e dirigir ao presidente
da Câmara Municipal as eventuais observações ou sugestões dentro do
período atrás referido.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Manuel Maria Moreira.
307636335

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 3139/2014
Alteração parcial ao Regulamento do PDM — Atualização
de parâmetros específicos
para adaptação à realidade sócio económica do concelho
Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, torna público, que sobre proposta da Câmara Municipal, a

