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CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 24.º
Organograma

A estrutura flexível da Câmara Municipal de Castro Marim é repre-
sentada pelo organograma em anexo.

Artigo 25.º
Mapa de pessoal

O presente regulamento obriga à afetação do pessoal, face à nova 
realidade organizacional definida, competindo ao Presidente da Câmara 
fazer os respetivos ajustamentos ao Mapa de Pessoal, afetando a cada 
unidade ou subunidade orgânica os recursos humanos necessários.

Artigo 26.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento da Organização da Estrutura e do Fun-
cionamento dos Serviços da Câmara Municipal de Castro Marim, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de 20 de março de 
2013, Despacho n.º 4175/2013, alterado por Despacho n.º 2649/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro, 
bem como todas as disposições regulamentares ou ordens de serviço, 
que contrariem o disposto na presente norma.

Artigo 27.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação da presente estrutura 
orgânica serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 28.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte à sua publicação no Diário da República.

ANEXO 

  
 311945024 

 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso n.º 1090/2019
Para os devidos efeitos faz -se público, que foi renovada a comissão de 

serviço, por um período de 3 anos, ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, com aplicação à Administra-
ção Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, no cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Ambiente e Espaços Públicos, 
o Eng. António Manuel Pito Simões, com efeitos a 01 de fevereiro de 2019.

17 de dezembro de 2018. — O Presidente, António José Brito.
311945868 

 Aviso (extrato) n.º 1091/2019

Para os devidos efeitos, torna -se público, que por deliberação da Câmara 
Municipal de 03 de janeiro de 2019, foi aprovado o Regulamento de Orga-
nização dos Serviços Municipais, disponível em www.cm -castroverde.pt.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente, António José Brito.
311956251 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 1092/2019

Designação em cargo de direção intermédia de 3.º grau

Chefe de Unidade Operacional de Segurança
e Saúde no Trabalho

Para os devidos efeitos se torna público que, findo o procedimento 
de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção in-
termédia de 3.º grau, Chefe de Unidade Operacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho, publicitado na 2.ª série do Diário da República, de 
7 de setembro de 2018, na Bolsa de Emprego Público na mesma data 
e no jornal «Correio da Manhã» de 10 de setembro de 2018, designei, 
por despacho de 26 de novembro de 2018, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de três anos, para provimento do cargo supra refe-
rido, nos termos conjugados do artigo 6.º, n.º 3, alínea c), da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, com o artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
atual redação, aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a licenciada Luisa Isabel Pontes 
Dias, por considerar que a mesma apresenta um perfil adequado ao 
cargo, conforme se encontra fundamentado nas classificações atribuídas.

O provimento no cargo produz efeitos a partir de 1 de dezembro de 2018.
As razões supra mencionadas são comprovadas através do seu cur-

rículo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica.

Nota curricular
Luísa Isabel Pontes Dias
Experiência profissional:
Toda a sua atividade profissional foi exercida na Câmara Municipal 

de Loulé, tendo desempenhado as seguintes funções:
De 27/12/2017 até à presente data — Chefe da Unidade Operacio-

nal de Segurança e Saúde no Trabalho (em regime de substituição);
De 20/01/2016 a 26/12/2017 — Coordenadora Funcional do Gabinete 

de Segurança e Saúde no Trabalho;
De 20/03/2014 a 19/01/2016 — Coordenadora da Área de Higiene, 

Segurança e Saúde no Trabalho, sob a orientação da Divisão de Gestão 
de Pessoas e da Qualidade;

De 23/11/2010 a 19/03/2014 — Técnica Superior da Divisão de 
Gestão de Pessoas e da Qualidade — Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho;

De 02/12/2008 a 19/10/2010 — Coordenadora do Serviço de Segu-
rança, Higiene e Saúde no Trabalho (equiparado a Chefe de Divisão);

De 26/02/2005 a 26/11/2008 — Técnica Superior da Divisão de Sis-
temas de Saneamento Básico;

De 25/06/1999 a 24/02/2005 — Chefe de Divisão de Exploração de 
Redes de Saneamento;

De 22/02/1995 a 25/06/1999 — Técnica Superior do Projeto de Ins-
talações de Tratamento de Águas Residuais (ITAR).

Formação académica:
Licenciatura em Engenharia Civil — Instituto Superior Técni-

co — Universidade de Lisboa (dezembro 1994);
Frequência do Mestrado Integrado em Engenharia Civil — Hidráulica 

e Recursos Hídricos — Instituto Superior Técnico — Universidade de 
Lisboa (ano letivo 2018/2019).

Formação profissional relevante:
Ação de formação profissional de Técnico Superior de Segurança 

e Higiene do Trabalho — Nível V; Sensibilização para Acompanha-
mento da Implementação do Sistema de Segurança — NP 4397:2008; 
Responsabilidades e Obrigações na Nova Legislação de Segurança e 
Saúde no Trabalho; Gestão da Qualidade e Gestão por Processos; Gestão 
Ambiental e HSST; Balanced Scorecard — Coordenação; Levantamento 
dos Aspetos Ambientais; Medidas de Autoproteção — Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios; Implementação e Utilização de Ferramentas 
Práticas na Segurança Contra Incêndios em Edifícios; Organização da 
Emergência em Edifícios.

Outras aptidões e competências:
Organizadora e oradora da Sessão Comemorativa do Dia Nacional 

da Prevenção e Segurança no Trabalho, em 08/05/2018, e do Semi-
nário «A Importância da Segurança no Trabalho» com o objetivo de 
assinalar o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, em 
28/04/2011, promovidos pela Câmara Municipal de Loulé; Oradora no 
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