
MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Assessorar o Presidente da Câmara Municipal na preparação da sua
actuação política e administrativa, recolhendo e tratando a informação
e os elementos relevantes;

Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas do
Presidente da Câmara Municipal, bem como à formulação das
propostas a submeter à Câmara Municipal ou a outros órgãos nos
quais o Presidente tenha assento por atribuição legal ou representação
institucional do Município, ou, do respectivo órgão executivo;

Assegurar a representação do Presidente da Câmara Municipal, pelo
chefe do gabinete ou pelos adjuntos, nos actos que aquele determinar;

Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Presidente da Câmara Municipal, organizar a sua agenda
e marcar as reuniões com as pessoas e os representantes das
entidades referidas na alínea anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;
 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Presidente da Câmara Municipal.
Conduzir e acompanhar a manutenção da viatura afecta ao Presidente 
da Câmara Municipal

1 1

Prestar apoio de natureza executiva na organização e na realização de 
eventos promovidos pelo Presidente da Câmara Municipal

1 1

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Trabalhadores em mobilidade geral/cedência de interesse público Um Um Quatro

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licença sem vencimento de longa duração 1 1 1 4
Subtotal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos
relevantes;

Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele
determinar;
Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;

 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

1 1

1 1

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e 
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos 
relevantes;
Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele 
determinar;

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias

Gabinete de Apoio à 
Presidência da Câmara 

Municipal

N.º de postos de 
trabalho 

Competências  do Chefe de Gabinete, dois Adjuntos e de dois Secretários do Presidente da Câmara Municipal

Gabinetes de Apoio aos Vereadores
TOTAL 

Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca

Trabalhadores em mobilidade geral/cedência de inter esse público

Trabalhadores em Licença sem Vencimento de Longa Du ração

Gabinete de Apoio ao 
Vereador Dr. Gonçalo 

Nuno Lopes

Conduzir e acompanhar a manutenção da viatura afecta ao Gabinete 
de Apoio aos Vereadores

Competências do Adjunto e do Secretário do Vereador

Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal

Observações

Gabinete de Apoio à 
Vereadora Maria de 

Lurdes Machado
Competências do Adjunto e do Secretário da Vereadora

1
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Director 
Municipal

Director de 
Departamento
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Divisão
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Superior
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Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

 Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos 
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de 
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;

Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem 
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;

 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e 
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos 
relevantes;
Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele 
determinar;
 Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos 
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de 
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem 
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;
 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e 
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos 
relevantes;
Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele 
determinar;
 Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos 
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de 
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem 
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;
 Prestar o apoio administrativo necessário;

Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e 
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos 
relevantes;
Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele
determinar;
 Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos 
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de 
direito público ou de direito privado;Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;

Competências do Adjunto e do Secretário do Vereador

Competências do Adjunto e do Secretário do Vereador

Gabinete de Apoio à 
Vereadora Blandina 

Oliveira

Gabinete de Apoio ao 
Vereador Lino Dias 

Pereira

Gabinete de Apoio ao 
Vereador António 

Martinho

Gabinete de Apoio à 
Vereadora Maria de 

Lurdes Machado
Competências do Adjunto e do Secretário da Vereadora

Competências do Adjunto e do Secretário do Vereador 
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Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessorar o Vereador na preparação da sua actuação política e
administrativa, recolhendo e tratando a informação e os elementos
relevantes;

Gabinete de Apoio aos 
Vereadores da 

Oposição
Proceder aos estudos, organizar os processos e elaborar as
informações ou os pareceres necessários à tomada das decisões que
caibam no âmbito das competências próprias ou delegadas no
Vereador, bem como à formulação das propostas a submeter à
Câmara Municipal ou a outros órgãos nos quais o Presidente tenha
assento por atribuição legal ou representação institucional do
Município, ou, do respectivo órgão executivo;
Assegurar a representação do Vereador nos actos que aquele
determinar;
Promover os contactos com os órgãos de soberania, com os órgãos
autárquicos, com pessoas singulares e com pessoas colectivas de
direito público ou de direito privado;
Secretariar o Vereador, organizar a sua agenda e marcar as reuniões
com as pessoas e os representantes das entidades referidas na alínea
anterior;
Colaborar com a Secção de Expediente Geral na elaboração da ordem
de trabalhos de cada reunião daquele Órgão municipal;
 Prestar o apoio administrativo necessário;
Desempenhar as demais tarefas de que seja directamente incumbido
pelo Vereador

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica

Gabinete de Apoio à 
Assembleia Municipal

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Na área das Relações Públicas e Cooperação, tendo em vista a 
prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade 
orgânica e no âmbito das habilitações académicas detidas, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

4

Comunicação/Relações 
Internacionais/Relações 

Públicas e 
Publicidade/Fotografia

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no
ROSML para a unidade orgânica

1

Subtotal 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

Sub. orgânica da apoio 
às Freguesias (SOAF)

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. orgânica de 
Segurança Pública 

Local (SOSPL)
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DIRPC

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal

Divisão de Relações Públicas e Cooperação
TOTAL GAB.DE APOIO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Subunidade orgânica de Segurança Pública Local

Subunidade orgânica da apoio às Freguesias

Subtotal

Divisão de Relações 
Públicas e Cooperação 

(DIRPC)

Gabinete de Apoio ao 
Vereador António 

Martinho

Gabinete de Apoio aos 
Vereadores da 

Oposição
1

TOTAL GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES

TOTAL SOAF

TOTAL SOSPL

Competências do Adjunto e do Secretário do Vereador

3
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Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Na área da medicina médico-veterinária, tendo em vista a prossecução
das competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e no
âmbito das habilitações académicas detidas, desempenho de funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica,
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas
por directivas ou orientações superiores.

1

Tarefas de carácter manual e mecânico relativas à  captura, alojamento 
e abate de canídeos e gatídeos e serviços de manutenção e limpeza
do canil municipal

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

3

Subtotal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

Na área do projecto e gestão de fundos estruturais, tendo em vista a
prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade
orgânica e no âmbito das habilitações académicas detidas,
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

1 Engenharia Civil

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no
ROSML para a unidade orgânica

2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência e 
formação profissional relevantes e na área das ciências militares ou da 
protecção civil, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar 
a prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

Divisão de Protecção 
Civil e Bombeiros 

(DIPCB)
1

Ciências Militares ou Protecção 
Civil

Necessidade permanente

Serviço Médico-Veterinário

Serviço Médico-
Veterinário

TOTAL GPGFE

Gabinete de Projecto de Gestão de Fundos Estruturai s

Divisão de Protecção Civil e Bombeiros

Gabinete de Projecto 
de Gestão de Fundos 
Estruturais (GPGFE)

TOTAL DO SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO

4
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Combater os incêndios; Prestar socorro às populações em caso de 
incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os 
acidentes, catástrofes ou calamidades; Prestar socorro a náufragos e 
fazer buscas subaquáticas; Exercer actividades de socorro e 
transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; 
Fazer a protecção contra incêndios em edifícios públicos, casas de 
espectáculos e divertimento público e outros recintos, mediante 
solicitação e de acordo com as normas em vigor, nomeadamente 
prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos 
públicos; Colaborar em outras actividades de protecção civil, no âmbito 
do exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; Emitir, 
nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de protecção contra 
incêndios e outros sinistros; Exercer actividades de formação cívica, 
com especial incidência nos domínios da prevenção contra o risco de 
incêndio e outros acidentes domésticos; Participar noutras acções, 
para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos 
seus fins específicos. 

65
Necessidade permanente (12) 

(VAGOS)

Na área das competências previstas por lei para o Gabinete Técnico
Florestal, bem como as dos ROSML e no âmbito das habilitações
académicas detidas, desempenho de funções consultivas, de estudo,
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e
preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de
pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e
execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas
áreas de actuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e
serviços/Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado/Representação do
órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções
de indole técnica, enquadradas por directivas ou orientações
superiores.

3 Geografia/ Engenharia Agricola
1 Contrato por tempo 

determinado/ 1 Necessidade  
permanente (VAGO)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

2

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

4

0 0 1 3 0 0 0 0 0 65 4 0 2 75
0 0 1 3 0 0 0 0 0 65 4 0 2 75

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do direito, 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Direito
Necessidade permanente 

(VAGO)

Na área da economia, tendo em vista a prossecução das
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e no
âmbito das habilitações académicas detidas, desempenho de funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica,
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas
por directivas ou orientações superiores.

1 Economia 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL DIPCB

Divisão de Auditoria 
(DIAU)

Subtotal

Subtotal

Direcção Municipal de Administração 

Divisão de Protecção 
Civil e Bombeiros 

(DIPCB)

TOTAL DIAU

Divisão de Auditoria
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, elevada 
experiência profissional e formação profissional relevante para o 
exercício do cargo.

1 Direito

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no
ROSML para a unidade orgânica

1

Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Trabalho de índole técnica no âmbito das competências cometidas ao 
apoio ao Departamento

Departamento 
Administrativo e 
Financeiro (DAF)

1
Marketing e Comércio 

Internacional
Necessidade permanente 

(VAGO)

Subtotal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área das 
humanidades, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar 
a prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1
Línguas Portuguesas e 

Estrangeiras
Necessidade permanente

Um

1 História

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/ 
Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua 
correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos

Divisão Administrativa 
(DIA)

4

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 

7
Necessidade permanente 
(VAGO - 1) / Um dos AT 

encontra-se nomeado no GAP

Na área do Direito e da Solicitadoria,  tendo em vista a prossecução 
das competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e no 
âmbito das habilitações académicas detidas, desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

2 Direito/Solicitadoria
Necessidade permanente (1) 

(VAGO)

Na área administrativa e documental, tendo em vista a prossecução 
das competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e  no 
âmbito das habilitações académicas detidas, desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

Divisão Administrativa 
(DIA)

Direcção Municipal de 
Administração (DMA)

Subunidade orgânica 
de Expediente Geral

TOTAL DMA

Departamento Administrativo e Financeiro

Serviço de Execuções 
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

2

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

2

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

6

Subtotal 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 11 0 11 27

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do direito, 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Direito Necessidade permanente

Na área da gestão e dos recursos humanos,  tendo em vista a 
prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade 
orgânica e no âmbito das habilitações académicas detidas, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

8

Gestão de Empresas/Gestão e 
Administração Pública/Gestão 

de Recursos 
Humanos(3)/Gestão de 
Recursos Humanos e 

Comportamento 
Organizacional/ 

Ergonomia/Licenciados com 
especilização em Higiene e 

Segurança no Trabalho e em 
Medicina Preventiva e Saúde 

Pública

Necessidade permanente 
(VAGOS - 2)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

Divisão de Recursos 
Humanos (DIRH)

1
Contrato por tempo 

determinado 

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

8
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)

Subtotal 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 8 0 1 19

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

Serviço de Arquivo 
Administrativo

Fiscais

Divisão de Recursos 
Humanos (DIRH)
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do direito, 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Direito Necessidade permanente

Na área técnico-jurídica,  tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e no 
âmbito das habilitações académicas detidas,  desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

Um
O Técnico Superior encontra-se 

nomeado como Chefe da DIJ

Na área técnico-jurídica,  tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica e no 
âmbito das habilitações académicas detidas,  desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

14 Direito

Contrato a termo incerto (2) / 
Contrato por tempo 

determinado (3)/Necessidade 
permanente(5) (VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços,  tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

3
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)

Subtotal 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 18

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da economia, 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Economia Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se investido no cargo de Chefe 

de Divisão

4
Economia/ Contabilidade e 

Finanças
Necessidade permanente(1) 

(VAGO) 

Trabalho técnico no âmbito das normas contabilísticas do POCAL 1 Contabilidade e Finanças Necessidade permanente(1) 
(VAGO) 

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1

Divisão Jurídica (DIJ)

Divisão Financeira 
(DIF)

Na área financeira,  tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML para a unidade orgânica e no âmbito das 
habilitações académicas detidas,  desempenho de funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, 
em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Na área da contabilidade, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML, desempenho de funções de 
natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 
directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis/Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção 
e reparação dos mesmos.

2 Àrea de Contabilidade
Necessidade permanente 

(VAGOS -2)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

8
Contrato por tempo 

determinado (2)

Funções de chefia técnica e administrativa de uma subunidade orgânica
ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável/Realização
de actividades de programação e organização do pessoal que
coordena segundo orientações e directivas superiores/Execução de
trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior
complexidade/Funções exercidas com relativo grau de autonomia e
responsabilidade/Cobrança de receitas municipais e ou manuseamento
de dinheiro/valores.

2

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

1

Subtotal 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 11 0 0 20

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da gestão e  
ou humanidades , bem como conhecimento do conteúdo funcional do 
lugar a prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

Divisão de 
Aprovisionamento e 
Património (DIAP)

1 Gestão e ou Humanidades Necessidade permanente

Na área do aprovisionamento e património, tendo em vista a 
prossecução das competências previstas no ROSML e no âmbito das 
habilitações académicas detidas, desempenho de funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, 
em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

6

Economia / Gestão de 
Empresas/Bacharelato em 

Gestão de Empresas/Gestão e 
Administração 

Pública/Educação

Ncessidade permanente  
(VAGO - 1)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

6
Contrato por tempo 

determinado (1)

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1

Subunidade orgânica - 
Tesouraria

Divisão de 
Aprovisionamento e 
Património (DIAP)

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

6

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

Subunidade orgânica 
Armazéns

2

Subtotal 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8 0 6 22
TOTAL DAF 0 0 5 37 6 0 0 0 0 0 41 0 18 107

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da 
electrotécnia e ou automação e robótica , bem como conhecimento do 
conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua actuação nas 
competências seguintes: orientação para resultados; orientação para o 
serviço público;planeamento e organização; liderança e gestão das 
pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e 
mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da 
informação e sentido crítico; representação e colaboração institucional 
(cf. descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria 
n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º 
do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1
Engenharia Electrotécnica e ou 

Engenharia Informática e ou 
Automação e Robótica

Necessidade permanente

 Estudar medidas de organização estrutural e funcional dos serviços 
municipais

2
Licenciatura na área da 

informática
Necessidade permanente (1 - 

VAGO)

Actuar, em articulação com os restantes serviços municipais, sempre 
que tal se mostre indispensável à realização das suas tarefas.

4
Necessidade permanente (1 - 

VAGO)

0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7

Fiscalização Municipal à qual competem as actividades elencadas no 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais.

Subunidade orgânica 
de Fiscalização Geral 

(SOFG)
8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

Divisão de Informática

TOTAL DII

TOTAL SOFG

Subunidade orgânica de Fiscalização Geral

Divisão de Informática 
(DII)
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da 
arquitectura, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1                                                                                                                                                                                                                                                                 Arquitectura Necessidade permanente

Na área do planeamento e ordenamento, no âmbito das habilitações 
detidas, desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

6
Engenharia 

Geográfica/Arquitectura (5)

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1

Na área profissional da topografia, desempenho de funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base 
em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

2

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

6

0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 8 0 0 16

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
planeamento regional e urbano , bem como conhecimento do conteúdo 
funcional do lugar a prover. Assenta a sua actuação nas competências 
seguintes: orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1
Planeamento Regional e 

Urbano 
Necessidade permanente

Dois

O Técnico Superior encontra-se 
investido no cargo de Chefe de 
Divisão/ 1 Posto de trabalho de 

origem de trabalhador

11

Engenharia do 
Território(1)/Arquitectura 

(6)/Planeamento Regional e 
Urbano(1)/Arquitectura de 

Gestão Urbanística 
(1)/Geografia(2)/Economia(1)

Um dos TS encontra-se 
nomeado no GAV

Na área profissional da construção civil, desempenho de funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base 
em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

1

Na área profissional do desenho, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

3

Na área do planeamento e urbanismo, no âmbito das habilitações 
detidas, desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 

Departamento de Planeamento e Ordenamento

Departamento de 
Planeamento e 

Ordenamento (DPO)

Subtotal

Divisão de 
Planeamento, 

Ordenamento e 
Estratégia Territorial 

(DIPOET)

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

Divisão de 
Planeamento, 

Ordenamento e 
Estratégia Territorial 

(DIPOET)

1

0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 4 0 1 17

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da 
arquitectura  , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar 
a prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Arquitectura Necessidade permanente

Um Arquitectura
Este Técnico Superior encontra-
se investido no cargo de Chefe 

de Divisão

6
Engenharia Civil(1)/Arquitectura 

(4)/Sociologia(1)

Actuar, em articulação com os restantes serviços municipais, sempre 
que tal se mostre indispensável à realização das suas tarefas.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

1

0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
TOTAL DPO 0 1 2 23 1 0 0 0 1 0 12 0 2 42

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da gestão 
urbanística  , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Engenharia Civil Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se investido no cargo de Chefe 

de Divisão 

3

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

9
Contrato por tempo 

determinado (3)

Subtotal

Relações Humanas e 
Comunicação no 

Trabalho/Gestão e 
Administração Pública/Direito

Departamento de Operações Urbanísticas

Divisão de Reabilitação 
Urbana (DIRU)

Na área da gestão urbanística, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Na área do planeamento e urbanismo, no âmbito das habilitações 
detidas, desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 

Departamento de 
Operações 

Urbanísticas (DOU)

Subtotal
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Na área profissional do desenho, desempenho de funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

Departamento de 
Operações 

Urbanísticas (DOU)
1

Fiscalização Municipal à qual competem as actividades elencadas no 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais.

5

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

13

1 posto de trabalho de origem 
para salvaguarda de mobilidade 

intercarreiras/ Necessidade 
permanente (VAGO - 1)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica / Cobrança de receitas municipais e 
ou manuseamento de dinheiro/valores.

6

0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 20 5 8 38

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da gestão 
urbanística  , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

1 Arquitectura Necessidade permanente

Na área da gestão urbanística, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

3 Arquitectura (3)

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da gestão 
urbanística , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).

Divisão de Habitação 
(DIH)

1 Arquitectura Necessidade permanente

Subtotal

Subtotal

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

Divisão de 
Loteamentos (DIL)

13



MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Na área da gestão urbanística, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Divisão de Habitação 
(DIH)

9
Arquitectura (3)/Engenharia 

Civil (6)

3 Contratos por tempo 
determinado / Necessidade 

permanente (VAGO - 1)

0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da gestão 
urbanística  , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro). 

1
Arquitectura e ou Engenharia 

Civil e ou Engenharia Industrial
Necessidade permanente

Um

6
Engenharia 

Civil(5)/Arquitectura(1)
2 Contratos por tempo 

determinado 

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL DOU 0 1 3 21 1 0 0 0 0 0 20 5 8 59

Na área do planeamento/execução de empreitadas municipais , tendo 
em vista a prossecução das competências previstas no ROSML para a 
unidade orgânica, desempenho de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de 
pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de actuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e 
serviços/Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, 
ainda que com enquadramento superior qualificado/Representação do 
órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções 
de indole técnica, enquadradas por directivas ou orientações 
superiores.

Departamento de 
Obras Municipais 

(DOM)
2

Técnica Superior 
Generalista/Gestão e 
Administração Pública

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

Departamento de 
Obras Municipais 

(DOM)
1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços,  tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

12

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 1 15

Subtotal

Na área da gestão urbanística, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 

Subtotal

Departamento de Obras Municipais

Subtotal

Divisão de Indústria, 
Comércio e Serviços 

(DIICS)
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
planeamento/execução de empreitadas municipais, bem como 
conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua 
actuação nas competências seguintes: orientação para resultados; 
orientação para o serviço público;planeamento e organização; liderança 
e gestão das pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a 
inovação e mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; 
análise da informação e sentido crítico; representação e colaboração 
institucional (cf. descrição das competências constantes do Anexo VI 
da Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do 
artigo 29.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).  

1
Engenharia Electrotécnica e ou 

Engenharia Civil
Necessidade permanente

Dois 
Estes Técnicos Superiores 
encontram-se investidos no 
cargo de Chefe de Divisão

5
Engenharia Civil(4)/Engenharia 

Civil e CAP SHST
Contrato por tempo 

determinado (1)

Na área profissional da construção civil, desempenho de funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base 
em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

2

Tarefas de carácter manual ou mecânico no apoio à sinalização viária 
bem como do apoio geral requerido pelas actividades desenvolvidas 
pela Divisão.

2
Necessidade permanente 

(VAGOS)

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afectos ao seu 
sector de actividade, por cujos resultados é responsável/Realização 
das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a 
executar pelo pessoal sob a sua coordenação/Substituição do 
encarregado-geral nas suas ausências e impedimentos, tendo em vista 
a prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade 
orgânica.

6

Na área da conservação e manutenção de vias e edifícios municipais, 
tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

38

0 0 1 5 0 0 6 0 0 0 2 0 40 54

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
planeamento/execução de empreitadas municipais, bem como 
conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua 
actuação nas competências seguintes: orientação para resultados; 
orientação para o serviço público;planeamento e organização; liderança 
e gestão das pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a 
inovação e mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; 
análise da informação e sentido crítico; representação e colaboração 
institucional (cf. descrição das competências constantes do Anexo VI 
da Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do 
artigo 29.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).  

1
Engenharia Geológica  e ou 

Engenharia Civil
Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de Chefe 

de Divisão
2 Engenharia Civil

Na área profissional da construção civil, desempenho de funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base 
em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços

6

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9

Divisão de Infra-
Estruturas (DIIE)

Subtotal

Na área do planeamento e execução de empreitadas,  tendo em vista a 
prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade 
orgânica, desempenho de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 

Na área do planeamento de empreitadas, tendo em vista a 
prossecução das competências previstas no ROSML para a unidade 
orgânica, desempenho de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de 
pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e 

Subtotal

Divisão de Edifícios 
(DIE)
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
planeamento/execução de empreitadas municipais, bem como 
conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua 
actuação nas competências seguintes: orientação para resultados; 
orientação para o serviço público;planeamento e organização; liderança 
e gestão das pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a 
inovação e mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; 
análise da informação e sentido crítico; representação e colaboração 
institucional (cf. descrição das competências constantes do Anexo VI 
da Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do 
artigo 29.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).  

1
Engenharia Civil  e ou 
Engenharia Mecânica

Necessidade permanente

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de 
pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de actuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e 
serviços/Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, 
ainda que com enquadramento superior qualificado/Representação do 
órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções 
de indole técnica, enquadradas por directivas ou orientações 
superiores.

1 Engenharia Mecânica

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

2

Na área da carpintaria, electricidade, pintura, serralharia,  canalização, 
lubrificação e ferramentaria, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

16

Tarefas de carácter manual ou mecânico no âmbito do apoio geral 
requerido pelas actividades desenvolvidas pela Divisão

3
Necessidade permanente 

(VAGOS)

Condução de máquinas pesadas e veículos especiais, bem como de 
outras viaturas ligeiras ou pesadas, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

11

Condução de máquinas pesadas e veículos especiais,  bem como de 
outras viaturas ligeiras ou pesadas, incluindo o transporte rodoviário de 
mercadorias perigosas e transporte colectivo de crianças, tendo em 
vista a prossecução das competências previstas no ROSML para a 
unidade orgânica, desempenho de funções de natureza executiva, de 
carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas 
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 36
0 0 3 10 0 0 6 0 0 0 20 0 75 114

Divisão de Máquinas, 
Viaturas e Oficinas 

(DIMVO)

Subtotal
TOTAL DOM
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do ensino e 
educação, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).  

1
Ensino na variante de 

educação física e ou Gestão e 
Administração Escolar

Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se investido no cargo de Chefe 

de Divisão

3

Engenharia Agro-
Alimentar/Comunicação 
Educacional/Ciências da 
Educação/ Engenharia 

Ambiental

1 Contrato por tempo 
determinado / Necessidade 

permanente (VAGO - 1)

Na área do planeamento e gestão de equipamentos educativos,  
funções de fiscalização municipal para prossecução das competências 
atribuidas no ROSML

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

2

Na área da acção educativa, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

87
3 Contratos por tempo 

determinado / Necessidade 
permanente (3)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços,  tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML.

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

3
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 89 97
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 89 97

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da educação , 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

Divisão de Juventude e 
Educação (DIJE)

1
Ensino na variante de 

educação física e ou Gestão e 
Administração Escolar

Necessidade permanente

Divisão de 
Planeamento e Gestão 

de Equipamentos 
Educativos (DIPGEE)

Divisão de Planeamento e Gestão de Equipamentos Edu cativos

Divisão de Juventude e Educação

Subtotal
TOTAL DIPGEE

Na área da educação, tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML, desempenho de funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de 
pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de actuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e 
serviços/Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, 
ainda que com enquadramento superior qualificado/Representação do 
órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções 
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Na área da juventude e educação, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

3
Sociologia/Estudos 

Portugueses/Ciências Sociais 
Educativas

Necessidade permanente 
(VAGO - 1)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

7

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0 1 12
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área das 
humanidades, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar 
a prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

1 Humanidades Necessidade permanente

Coordenação do trabalho realizado na área da informática 1 Área da informática

Um
Este Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de Chefe 

de Divisão

3 Design / Sociologia
1 Contrato por tempo 

determinado/ Necessidade 
permanente (VAGO - 1)Condução de máquinas pesadas e veículos especiais, bem como de 

outras viaturas ligeiras ou pesadas, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa de uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por 
cujos resultados é responsável/Realização de actividades de 
programação e organização do pessoal que coordena segundo 
orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de natureza 
técnica e administrativa de maior complexidade/Funções exercidas com 
relativo grau de autonomia e responsabilidade

4
Necessidade permanente 

(VAGO 1)

Na área cultural, tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML para a unidade orgânica, desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

Subtotal
TOTAL DIJE

Divisão de Juventude e 
Educação (DIJE)

Divisão de Cultura

Divisão de Cultura 
(DIC)
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

3
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)

0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 3 0 5 14
0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 3 0 5 14

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da história e 
museologia , bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

1 História Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de Chefe 

de Divisão

10
Contrato por tempo 

determinado  (1) / Necessidade 
permanente (VAGO - 1)

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML 
para a unidade orgânica, desempenho de funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

19
3 Contratos por tempo 

determinado /Necessidade 
permanente (VAGO - 1)

Na área da biblioteca, documentação e arquivo, desempenho de 
funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

16

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML para a unidade orgânica.

12
Necessidade permanente 

(VAGO - 2)

0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 28 0 19 59
0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 28 0 19 59

Conservação e Restauro (2)/ 
Arqueologia / Gestão de Artes, 

Cultura e Educação / 
Produção/ Relações 

Empresariais/ História (2) / 
Relações Humanas e 

Comunicação no Trabalho

TOTAL DIJE

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

TOTAL DIJE
Subtotal

Subtotal

Divisão de Museus Património e Bibliotecas

Na área cultural e museológica, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML para a unidade orgânica, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 

Divisão de Museus, 
Património e 

Bibliotecas (DIMPB)

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

19



MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
desenvolvimento económico e planeamento , bem como conhecimento 
do conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua actuação nas 
competências seguintes: orientação para resultados; orientação para o 
serviço público;planeamento e organização; liderança e gestão das 
pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e 
mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da 
informação e sentido crítico; representação e colaboração institucional 
(cf. descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria 
n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º 
do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

1
Desenvolvimento Económico e 

Planeamento
Necessidade permanente 

(VAGO)

Na área do desenvolvimento e económico e planeamento, tendo em 
vista a prossecução das competências previstas no ROSML, no âmbito 
das habilitações académicas detidas, desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

2
Economia / Gestão de 

Recursos Humanos

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de coordenação dos assistentes operacionais 
afectos ao seu sector de actividade, por cujos resultados é 
responsável/Realização das tarefas de programação, organização e 
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação/Substituição do encarregado-geral nas suas ausências e 
impedimentos

2

Na área da metrologia, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML, desempenho de funções de 
natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 
directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis/Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção 
e reparação dos mesmos. Cobrança de receitas municipais e ou 
manuseamento de dinheiro/valores.

2

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 

14 1 Contrato a termo incerto 

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos/Cobrança de receitas municipais e ou manuseamento de 

7

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Controlo Metrológico de instrumentos de medição, preenchimento dos 
mapas do registo da verificação dos instrumentos de medição, 
cobrança das  taxas do controlo metrológico e  respectiva entrega na 
tesouraria do Município e elaboração de mapas estatísticos e de 

1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML.

10
Necessidade permanente 

(VAGO  - 1)

0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 13 0 21 40
0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 13 0 21 40

Divisão de 
Desenvolvimento 

Económico e 
Planeamento (DIDEP)

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento

TOTAL DIDEP
Subtotal

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo
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MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da ambiental , 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).    

1 Engenharia do Ambiente Necessidade permanente

Dois 

Um Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de 

Técnico Superior/Posto de 
trabalho de origem de 

trabalhador nomeado como 
Chefe de Divisão noutra 

unidade orgânica

4 Geografia / Geologia / 
Engenharia do Ambiente (2) 

1 Contrato por tempo 
determinado 

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 

22
Necessidade permanente 

(VAGOS - 3)

Suprimento das necessidades existentes na Praia do Pedrógão ao nível 
da limpeza da praia, bem como da limpeza e manutenção dos 
equipamentos nela existentes; Colaboração na retirada de cadáveres 
de animais marinhos que dão à costa; Intervenções urgentes 
resultantes de condições naturais imponderáveis como sejam a 
existência de matéria orgânica (algas) no areal; Execução de cargas e 
descargas; Realização de trabalhos auxiliares de montagem, 
desmontagem e conservação de equipamentos.

2
Necessidade permanente 

(VAGOS)

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

Subunidade orgânica 
Cemitérios

1

0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 24 31
0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 24 31

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área ambiental, 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).    

1 Engenharia do Ambiente Necessidade permanente

Dois
Este Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de Chefe 

de Divisão

2
Engenharia Ciência Agrária 

/Relações Humanas e 
Comunicação no Trabalho

Na área ambiental, tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML, e de acordo com a área de formação académica 
detida, desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Divisão de Parques e 
Espaços Verdes 

(DIPEV)

DIASU

Na área da gestão dos parques e espaços verdes municipais, tendo 
em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, e de 
acordo com as habilitações académicas detidas, desempenho de 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 
científica, que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, 
autonomamente ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos 
graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio 
geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 

Divisão de Parques e Espaços Verdes

Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 

(DIASU)

Subtotal

21



MAPA DE PESSOAL 2011

Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de chefia do pessoal da carreira de assistente 
operacional/Coordenação geral de todos as tarefas realizadas pelo 
pessoal afecto aos sectores de actividade sob sua supervisão

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de coordenação dos assistentes operacionais 
afectos ao seu sector de actividade, por cujos resultados é 
responsável/Realização das tarefas de programação, organização e 
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação/Substituição do encarregado-geral nas suas ausências e 
impedimentos

2

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

2

Na área da jardinagem, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML, desempenho de funções de 
natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 
directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade 
variáveis/Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção 
e reparação dos mesmos.

53

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML. Cobrança de receitas municipais e ou manuseamento de 
dinheiro/valores.

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

1

0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 55 62
0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 55 62

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do desporto , 
bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. 
Assenta a sua actuação nas competências seguintes: orientação para 
resultados; orientação para o serviço público;planeamento e 
organização; liderança e gestão das pessoas; visão estratégica; 
decisão; orientação para a inovação e mudança; responsabilidade e 
compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico; 
representação e colaboração institucional (cf. descrição das 
competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 1633/2007, de 31 
de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).    

1
Licenciatura em Educação 

Física
Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-
se nomeado no cargo de Chefe 

de Divisão

4
Educação Física (3) / Relações 

Humanas e Comunicação no 
Trabalho

1 Contrato a termo incerto / 
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)/ 1 TS nomeado no 
GAV

Na área do desporto, tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML, e de acordo com as habilitações académicas 
detidas, desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Divisão de Parques e 
Espaços Verdes 

(DIPEV)

Subtotal

Divisão de Desporto 
(DID)

TOTAL DIPEV

Divisão de Desporto
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Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML,
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços,
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização,
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos.

4

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área do 
planeamento das infra-estruturas viárias e de trânsito , bem como 
conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover. Assenta a sua 
actuação nas competências seguintes: orientação para resultados; 
orientação para o serviço público;planeamento e organização; liderança 
e gestão das pessoas; visão estratégica; decisão; orientação para a 
inovação e mudança; responsabilidade e compromisso com o serviço; 
análise da informação e sentido crítico; representação e colaboração 
institucional (cf. descrição das competências constantes do Anexo VI 
da Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do 
artigo 29.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

1 Engenharia Civil Municipal Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-

se nomeado como Chefe de 
Divisão

1
Planeamento Regional e 

Urbano 

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

1
Necessidade permanente 

(VAGO - 1)

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4TOTAL DIMT

Subtotal
TOTAL DID

Subtotal

Divisão de Mobilidade e Trânsito

Na área do planeamento das infra-estruturas viárias e de trânsito , 
tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão/Elaboração, autonomamente ou, em grupo, de pareceres e 
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação 
comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços/Funções 
exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado/Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole 
técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Divisão de Desporto 
(DID)

Divisão de Mobilidade 
e Trânsito (DIMT)
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Director 
Municipal

Director de 
Departamento

Chefe de 
Divisão

Técnico 
Superior

Coordenador 
Técnico

Encarregado 
Geral 

Operacional

Encarregado 
Operacional

Especialista 
de Informática

Técnico de 
informática

Bombeiros
Assistente 

Técnico
Fiscal 

Municipal 
Assistente 

operacional

Área de formação académica 
e/ou profissional

Carreiras/Categorias
N.º de postos de 

trabalho 
Atribuições/Competências/ Actividades Unidade orgâni ca Observações

O dirigente tem de possuir formação académica superior, experiência 
profissional e formação profissional relevantes e na área da acção 
social, bem como conhecimento do conteúdo funcional do lugar a 
prover. Assenta a sua actuação nas competências seguintes: 
orientação para resultados; orientação para o serviço 
público;planeamento e organização; liderança e gestão das pessoas; 
visão estratégica; decisão; orientação para a inovação e mudança; 
responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação 
e sentido crítico; representação e colaboração institucional (cf. 
descrição das competências constantes do Anexo VI da Portaria n.º 
1633/2007, de 31 de Dezembro, aplicável por força do artigo 29.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).   

1 Licenciatura em Acção Social Necessidade permanente

Um
Este Técnico Superior encontra-

se nomeado como Chefe de 
Divisão

6
Serviço Social (4) / Sociologia 

(1) / Psicologia
1 mobilidade intercarreiras

Condução de viaturas, tendo em vista a prossecução das competências 
previstas no ROSML, desempenho de funções de natureza executiva, 
de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais 
bem definidas e com graus de complexidade variáveis/Execução de 
tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

1

Tendo em vista a prossecução das competências previstas no ROSML, 
desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou 
mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis/Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

9

Tendo em conta as competências previstas no ROSML para a 
Subunidade Orgânica, desempenho de funções de chefia técnica e 
administrativa , por cujos resultados é responsável/Realização de 
actividades de programação e organização do pessoal que coordena 
segundo orientações e directivas superiores/Execução de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa de maior complexidade/Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade

1
Necessidade permanente 

(VAGO)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
serviços, tendo em vista a prossecução das competências previstas no 
ROSML.

7

0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 7 0 10 25
0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 7 0 10 25

1 2 25 118 8 1 10 3 5 53 156 14 324 720
0 2 2 21 7 0 1 1 1 12 11 0 17 75
1 4 27 139 15 1 11 3 5 65 167 14 341 795

Divisão de Assuntos 
Sociais (DIAS)

Subunidade orgânica 
de Apoio Administrativo

Subtotal

Divisão de Assuntos Sociais

Nas áreas da acção social e saúde, tendo em vista a prossecução das 
competências previstas no ROSML, desempenho de funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão/Elaboração, autonomamente 
ou, em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou 
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais, e 
operativas dos órgãos e serviços/Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado/Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

TOTAL DIAS

POSTOS DE TRABALHO VAGOS

TOTAIS MAPA DE PESSOAL 2011

POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS
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