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direcção intermédia do 2.º grau, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira, publicitado no jornal Correio da Manhã e na bolsa de emprego 
público a 4 de Março de 2008, decidi, de harmonia com o disposto no 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e aplicável à administração local 
por força do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, nomear por urgente conve-
niência de serviço o licenciado Fernando Luís Gaspar da Silva Pereira 
Marques para o cargo de chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável 
por iguais períodos de tempo.

8 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, David Pereira 
Catarino.

Currículo académico e profissional
Dados pessoais

Nome — Fernando Luís Gaspar da Silva Pereira Marques.
Nacionalidade — portuguesa.
Data de nascimento — 24 de Novembro de 1975.
Bilhete de identidade n.º 10782353, passado pelo Arquivo de Identi-

ficação de Santarém em 23 de Julho de 2007.
Contribuinte n.º 208530355.

Habilitações literárias
Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Matemáticas e 

Gestão Lisboa, concluída em Julho de 2000.
Pós -Graduação em Contabilidade e Finanças Públicas Locais pelo Ins-

tituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, concluída em 2005.
Pós -Graduação em Gestão Financeira das Autarquias pela APEFF 

(Associação Promotora de Ensino e Formação de Fátima), concluída 
em 2005.

Pós -Graduação em Administração e Políticas Públicas pelo Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, concluída em 2006.

Carreira e actividade profissional
Funcionário do município de Ourém desde 2 de Agosto de 2001, 

sendo nomeado definitivamente como técnico superior de 2.ª classe em 
5 de Dezembro de 2005.

Formação extracurricular
POCAL — sistema de controlo interno — 11 a 13 de Setembro de 

2001 (duração de vinte e uma horas).
POCAL — execução patrimonial e prestação de contas — 29 a 31 de 

Outubro de 2001 (duração de vinte e uma horas).

POCAL — contabilidade de custos — 2 de Novembro de 2001 (du-
ração de sete horas).

POCAL — execução patrimonial — 5 a 7 de Novembro de 2001 
(duração de vinte e uma horas).

Finanças locais e desenvolvimento municipal — 22 e 23 de Novembro 
de 2001 (duração de catorze horas).

POCAL — prestação de contas — 22 e 23 de Outubro de 2002 (du-
ração de catorze horas).

A fiscalidade na empresa — 2 de Abril de 2003.
Finanças locais e instrumentos económicos e financeiros — 21 a 23 

de Maio de 2003 (duração de catorze horas).
Sessão de esclarecimentos sobre envio de informação para a Direcção-

-Geral do Orçamento (DOMUS) em 17 de Junho de 2003 (duração de 
quatro horas).

POCAL — execução orçamental — 28 a 30 de Outubro de 2003 
(duração de doze horas).

POCAL — documentos previsionais — 12 a 14 de Novembro de 
2003 (duração de vinte e uma horas).

POCAL — contabilidade de custos — 1 a 4 de Março de 2004 (du-
ração de vinte e oito horas).

Auditoria financeira — 21 a 23 de Março de 2005 (duração de vinte 
e uma horas).

Formação inicial de formadores — 20 de Setembro a 30 de Novembro 
de 2005 (duração de noventa e seis horas).

Curso de especialização em sistemas de informação geográfica (qua-
trocentas e vinte horas).

Sistema de contabilidade autárquica — contabilidade de custos — 5 
e 6 de Fevereiro de 2007 (duração de catorze horas).

Participação em seminários/jornadas
Seminário «Autarquias Locais: Competências e Modelos de Finan-

ciamento», desenvolvido pelo Centro de Investigação sobre Economia 
Portuguesa (ISEG/UTL) — 27 de Janeiro de 2006.

Jornadas Técnicas — «Planeamento Estratégico e Controlo de Gestão 
na Administração Local — Uma Perspectiva Orientada para a Optimi-
zação da Cadeia de Valor» — 29 e 30 de Maio de 2006.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS
Rectificação n.º 1683/2008

Para os devidos efeitos rectifica -se o Aviso n.º 19870/2008, inserido 
no Diário da República, 2.ª Série n.º 132, de 10 de Julho, respeitante à 
rectificação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Porto de Mós, que 
por não ter sido publicado na íntegra, junto se publica o anexo em falta.

15 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro. 

  




