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cÂunRA MUNICIPAL DE MonrÁcun

MApA DE pESSoAL Do lvlut¡¡cíplo PARA o ANo DE 2021

NorA rrurRoouróRra

Nos termos do preceituado no artigo 29o. da LTFP - Lei Geral em Funçöes Públicas, aprovada em

anexo à Lei no. 3512014, de 20 de junho, os órgäos e serviços preveem anualmente o respetivo

mapa de pessoal, tendo em consideraçäo as atividades, de natureza permanente ou temporária,

que pretendem desenvolver durante a sua atividade.

O mapa de pessoal contém a indicaçäo do número de postos de trabalho de in casu, o Município,

carece para o desenvolvimento das suas atividades, caracterizaçäo em funçäo do seguinte:

i. Atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a

executar;

i¡. Cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;

iii. Perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria.

Nos termos dos nos. 79o. e 80o. do referido diploma legal, os trabalhadores com vínculo de emprego

público constituído por tempo indeterminado exercem as suas funçöes integradas em carreiras. A

cada carreira, ou a cada categoria em que se desdobre uma carreira, corresponde um conteúdo

funcional legalmente descrito. O conteúdo funcional de cada carreira ou categoria deve ser

abrangente, dispensando pormenorizaçöes relativas às tarefas nele abrangidas.

Relativamente à aprovaçåo, compete à Assembleia Municipal, sob a proposta da Câmara Municipal,

aprovaro mapa de pessoal, de acordo com a alínea o), do no. 1 do artigo 25o. do anexo lda Lei no.

7512013, de 12 de setembro.
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MUNICiPIO DE MORTÁGUA

Competências / Atividades / Atribuições

Descritas n0 anexo à LTFP, correspondentes à

catEona Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

As constantes do artigo 140 da Lei no. 65/2007, de

12 de novembro, na sua atual redaçã0, e a

coordenação do Gabinete Técnico Florestal.

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria de Técnico Superior, no âmbito da área

funcional da Proteção Civil e do Gabinete Tecnico

Florestal

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria de Assistente Técnico, no âmbito da área

funcional da Proteção Civil e do Gabinete Tecnico

Florestal

As constantes no artiigo 30, do Decreto-lei812017,

de 9 de janeiro

Técnico Superior Recursos Florestais

Coordenador Municipal Proteção Proteção Civil / Recursos Florestais

Civil(COMPC)

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional área de Proteção Civil / Recursos Florestais

atividade de sapador florestal

Comissão de Serviço

Proteção Civil / Recursos Florestais CTFP Tempo lndeterminado

Proteção Civil / Recursos Florestais CTFP Tempo lndeterminado

0 0 1 I b) A ocupar por procedimênto concußal

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2021

(Nos termos do artigo 29." da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n,o 35/2014, de 20 de ¡unho)

Serviço Municipal de Proteção Civil

Cargo/Categoria Área funcional t habilitacional Vínculo / Situação

C.T,F.P. Tempo lndeterminado

(Em Comissão de Serviço noutro

Cargo )

Ocup. Gativ, Prev. Total

0

OBS

1 a) Lugar de origem - em Com¡ssål de

Serviço CMPC
0

'r 001

001

C.T.F.P. Termo Resolutivo

Total de Servico Municioal de Protecão Civil: 1 1 12 14

'l b) A ocupar

proc. em curso

0 0 'l 0 10 b) A ocupar por procedimento concufsal

- proc, em curso

- Equipa Municipai de 5 Sapadores

aprovada pelo INCF

- Equipa de 5 Sapadores, transfeñda a

t¡tularidade oelo ICNF oara o Municío¡o
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Médico Veterinário Municipal

Área funcional / habilitacional

Médico Veterinário

Vínculo / Situação

C.ï.F.P. Tempo lndeterminado

Ocup. Cativ. Prev. Total
OBS

Competências / Atividades / Atribuiçoes Cargo/Categoria

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à Técnico Superior

categoria Técnico Superior, no åmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

1001

Total de Médico Veterinário Municipal: I 0 0 I
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Competências / Atividades / Atribuiçôes

Funções de conceção e aplicação nas áreas de

gestão e arquitectura de sistemas de informaçã0,

infra-estruturas tecnológicas e engenharia de

software, cf. arl.o 2.0 da Port" n." 358/2002de314.

FunçÕes de conceção e aplicação nas áreas de

gestão e arquitectura de sistemas de informaçã0,

infra-estruturas tecnologicas e engenharia de

software, cf. art.o 2.0 da Port' n.o 358/2002 de3l4.

Funções de numa das sEurntes áreas funcronais

numa das áreas: lnfra-estruturas tecnológicas; b)

Engenharia de software., cf. art,o.3.o da Port" n.o

358/2002 de 3/4.

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Gabinete de Assessoria Técnica (GAT)

Cargo/Categoria Área funcional / habilitacional

Especialista de lnformática -Grau I Tecnologias da lnformação

Especialista de lnformática-Grau ll Tecnologias da lnformação

Técnico de lnformática-Grau I lnstalação e Manutenção de Redes e

Sistemas lnformáticos

Técnico Superior

Assistente Técnico

Descritas no anexo à LTFP, correspondentes à

categona Assistente Técnico, no âmbito da

respetiva área funcional.

Design C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Geografia Ord. Tenitório Desenvolvimento /S C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Comunicação e lmagem C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Geog rafì a/Cartog raf ia/S lG C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Vínculo / Situação

C.T,F.P. Tempo lndeterminado

C,T.F.P. Tempo lndeterminado

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Ocup. Cativ. Prev, Total
oBs

1 c) Promoção na carreira mediante

procedimento concursal ¡nterno

b) A ocupar por procedimento concursal

.l prcc. em cußo

1001

001

't 001

't 001

001

100'1

1001

Total de Gabinete de Assessoria Técnica: 5 0 2 7

Página 3 de 10





Divisão de Administração Geral e Finanças (DAGF)

Área funcional / habilitacional
OBS

Ocup. Cativ. Prev. Total

0 0 1 I b) A ocupar por procedimento concursal

Competências / Atividades / Atribuiçoes

As constantes do artigo 150. da Lei no.4912012, de

29 de agosto, a desenvolver no âmbito das

respetivas atribuiçoes e competências da Unidade

Orgânica de acordo com o Regulamento Orgânico

dos Serviços Municipais (R.0.S.M.)

As constantes do R.0.S.M. a desenvolver no

âmbito das atribuições e competências da Unidade

de Gestão Financeira.

Descritas no anexo à LTFP, correspondentes à

categoria Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Vínculo / Situação

Comissão de Serviço

Comissão de Serviço

C.T,F.P. Tempo lndeterminado

C.T.F.P. Tempo lndeterminado -

Cedência interesse público noutra

C.T.F.P. Tempo lndeterminadol

C.T.F.P. Tempo lndeterminadon

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

C.T.F,P. Tempo lndeterminado

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

C.T.F.P. ïempo lndeterminado

C,T.F.P, Tempo lndeterminado

Cargo/Categoria

Dirigente lntermédio 2o Grau

(Chefe de Divisão)

Dirigente lntermédio 3o Grau

(Chefe de Unidade)

Administração Geral e Finanças

(Licenciatura adequada)

Unidade de Gestão Financeira

(Licenciatura adequada)

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Coordenador Técnico, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional,

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Assistente Técnico, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Descntas no anexo à LTFP, correspondentes à

categoria Assistente Operacional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Contabilidade e Auditoria
Técnico Superior

Gestão

Àrea da Contabilidade

Àrea de Direito

Coordenador Técnico
Administração Geral

Contratação Pública

Assistente Técnico Administrativo

Assistente Operacional Aprovisionamento / Armazém

Auxiliar Administrativo

100

010

010'l

0011

0011

100'r

1001

1303'16

1001

001

0101

d) Em Com¡ssao de Serviço de

1 dirigente de 3o. Grau na Un¡dade de

Gestão F¡nance¡ra

e) Em cedência de interesse público

þ) A ocupar por proced¡mento concursal

b) A ocupar por proced¡mento concursal

b) A ocupar por procedimento

concursal, 1 para o atendimento geral

e 2 paÊ área da contabil¡dade

f) 2 lugares ocupados em regime de

mobilidade

b) A ocpar por procedimento concursal

I proc, em curso

g) Em mob¡lidade na carreira de

Telefone / Receção

Total de Divisão de Administração Geral e Finanças: 17 3 7 27

Assistente Técn¡co
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DAGF - Tesouraria

Área funcional / habilitacional

Tesoureiro

Vínculo / Situaçäo

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Total de Tesouraria:

Ocup. Cativ. Prev. Total
OBS

Competências / Atividades / Atribuiçoes

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Coordenador Técnico, no âmbito das

atribuiçoes da subunidade orgânica.

Cargo/Categoria

Coordenador Técnico 1001

1001
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Divisåo de Conservação do Território e Serviços Urbanos (DCTSU)

Área funcional / habilitacional

Descritas no anexo à LTFP, correspondentes à

categoria Técnico Superior, no åmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Técnico Superior

Descritas no anexo à LTFP, correspondentes à Encarregado Operacional

categoria Encanegado Operacional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Vínculo / Situação

Conservação Tenitório e Serviços Urbanos Comissão de Serviço

Ambiente C.T.F.P. Tempo lndeterminado

(Em Comissão de Serviço noutro

Cargo)

EncanegadoOperacional/DCTSU C.T.F.P.Tempolndeterminado

Carreira Especial de Fiscalização C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Obras Municipais C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Adminisfativo C.T,F.P. Tempo lndeterminado

Eletromecânica (Curso Técnico Profissional) C.T.F.P. ïermo Resolutivo Certo

Assistente Operacional C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Auxrliar Serviços Gerais C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Calceteiro C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Canalizador

Competências / Atividades / Atribuiçoes

As constantes do artigo 150. da Lei n'.4912012, de

29 de agosto, a desenvolver no âmbito das

respetivas atribuiçoes e competências da Unidade

Orgånica de acordo com o R.O.S.M,

Descritas no Decreto-Lei no. 11412019, de 20 de

agosto, corrrespondentes a Fiscal da Caneiira

Especial de Fiscalização

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Assistente Técnico, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Cargo/Categoria

Dirigente lntermédio 2o Grau

(Chefe de Divisão)

Fiscal

Assistente Técnico

Ocup. Cativ. Prev. Total
OBS

t h) Lugar de origem - em comissâc de

serviçode DCTSU

b) A ocupar por procedimento concursal/

mobilidade

b) A ocupar por procedimento concursal

proc. em cußo

b) A ocupar por procedimento concußal

proc. em curso

b) A ocupar por procedimento concußal

Droc. em curso

3
b) A æupar por proced¡mento concursal

proc. em curso

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categor¡a Assistente Operacional, no âmbito da Asslstente Operacional
respetiva área funcional / habilitacional.

100

010

1012

1001

1001

'r 001
0011

120113
2002
2024
0112^-¡¡¡^¡^\

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

C.T,F.P. Tempo lndeterminadoCantoneiro

201
100'1
7 O 3 10 b)Aocuparporproced¡mentoconcußal

oræ em cufsCantoneiro de Limpeza C.T.F.P. Tempo lndeterminado
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Divisåo de Conservaçåo do Território e Serviços Urbanos (DCTSU)

Área funcional / habilitacional Vínculo / SituaçãoCompetências / Atividades / Atribuiçoes

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Assistente 0peracional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Cargo/Categoria

Assistente Operacional Condutor de Máquinas C.T.F.P. Tempo Indeterminado

Eletricista C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Fiel Armazém C.T,F,P. Tempo lndeterminado

Jardineiro C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Leitor - Cobrador
L;edênc¡a lnt. Pübl¡co (noutra

Motorista de Pesados C.T,F.P. Tempo lndeterminado

Operador Equipamentos Limpeza Urbana C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Operador Estações Tratamento C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Pedreiro C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Serralheiro C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Traiorista C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Servente C.T.F.P. Tempo lndeterminado

AprovisionamentoiArmazém C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Ocup. Cativ. Prev. Total
0Bs

b) A ocupar por procedimento concußal

b) A ocupar por procedimento concursal

proc. em curso

e) Em cedênc¡a de ¡nteresse público

b) A ocupar por procedimento concursal

proc. em cußo 1

b) A ocupar por procedimento concursal

0r0c. em curso

501 b

1 0 I 2 b) A ocupar por procedimento concußal

2024b)Aocuparporproædimentoconcursal
b) A ocupar por procedimento concußal

1001
5027
1102
1023
001

s038
100'1
201
0033
100'r

orocc. Em cufso

3 b) A ocupar por procedimento concursal

b) A ocupar por proced¡mento concursal.

proc em cürso

Total de Divisão de Conservaçäo do Território e Serviços Urbanos: 56 3 26 85
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Divisäo de Planeamento e Administração do Território (DPAT)

Área funcional / habilitacionalCompetências / Atividades / Atribuiçöes

As constantes do artigo 1 50, da Lei no. 4912012, de

29 de agosto, a desenvolver no åmbito das

respetivas atribuiçoes e competências da Unidade

Orgânica de acordo com o R O.S.M.

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

catEona Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Descritas n0 anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Cargo/Categoria

Dirigente lntermédio 2o Grau

(Chefe de Divisão)

Técnico Superior

Técnico Superior Engenharia Civil

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

(Em Comissão de Serviço noutro

Cargo)

C.T.F.P. Tempo lndeterminado

100't

002

Vínculo / Situação

Planeamento e Administração do Território Comissão de Serviço

Engenharia Civil

Ocup. Cativ. Prev. Total
0Bs

1 k) Lugar de origem - em Comissão de

Serviço DPAT

2 þ) A ocupar por proced¡mento concußal
proc. em cußo

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional.

Descritas no Decreto-Lei n'. 11412019, de 20 de

agosto, corrrespondentes a Fiscal da Caneiira

Especial de Fiscalização

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Assistente Operacional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Técnico Superior

Fiscal

Assistente Operacional

de Arquitetura C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Carreira Especial de Fiscalização C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Coveiro C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Auxiliar Serviços Gerais (Mercado) C.T.F.P. Tempo lndeterminado

001

2002

0011

1001

1 b) A ocupar por procedimento concußal

b) A ocupar por procedimento concursal

- proc, em curso

Total de Divisão de Planeamento e Administração do Tenitório: 4 1 4 9
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Divisão Desenvolvimento Económico e Social (DDES)

Competências / Atividades / Atribuiçóes Cargo/Categoria Area funcional / habilitacional Vínculo / Situação Ocup. Cativ. Prev. Total

Descritas no anexo à LTFP, correspondentes à

categoria Técnico Superior, no âmbito da respetiva

área funcional / habilitacional,

100'1
3003
100't
'1 001
1001
't 001
101
100

001

002

1001

4004

2002
1001

OBS

2 b) A ocupar por poced¡mento concursal

b) A ocupar por procedimento concursal

proc. em curso

b) A ocupar por procedimento concursal.

2 Proc. em cußo

b) Ocupado pormobil¡dade

Técnico Superror

Lecionar disciplina de Educação/ Expressão

Musical a alunos do '10 CEB do Concelho de

Mortágua, no âmbito do Programa A.E.C., prestar

apoio pedagógico em iniciativas do Municipio em

periodo de férias letivas.

Técnico Superior

Lecionar disciplina de lnglês a alunos do 1o CEB do

Concelho de Mortágua, no âmbito do Programa

A.E.C,, prestar apo¡o pedagógico em iniciatrvas do

Municipio em periodo de férias letivas.

Técnico Superior

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à Encarregado Operacional

categoria Encanegado Operacional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Biblioteca e Documentação C.T,F,P. Tempo lndeterminado

Educação Fisica C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Educação Musical C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Cultura / Línguas e Literaturas Clássicas C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Psicologia Social e das Organizaçoes C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Recreação Lazer e Turismo C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Serviço Social C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Sociologia C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Professor AEC (Ed. / Exp. Musical) C.T.F.P. Termo Resolutivo

Professor AEC (lnglês) C.T.F.P. Termo Resolutivo

Encanegado Operacional C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Administração Escolar C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Biblioteca e Documentação C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Administrativo/Biblioteca C.T,F,P. Tempo lndeterminado

Descritas no anexo à LTFP, conespondentes à

categoria Assistente Técnico, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Assistente Técnico
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Competências / Atividades / Atribuiçóes

Colabora no desenvolvimento do proleto educativo

de escola, no apoio a alunos, docentes e enc. de

educ. entre e durante as atividades letivas,

assegurando uma estreita colaboração no processo

educativo.

Descritas no anexo à LTFP, corespondentes à

categoria Assistente Operacional, no âmbito da

respetiva área funcional / habilitacional.

Divisäo Desenvolvimento Económico e Social (DDES)

Área funcional / habilitacional Vínculo / Situação

Assistente de Ação Educativa C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Auxiliar de Ação Educativa C.T,F.P. Tempo lndeterminado

Assistente Operacional (Tel/Rec Ninho
C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Emn I

Assistente Operacional (Equi. Desportivos) C.T.F.P, Tempo lndeterminado

Assislente 0peracional (Educação-

Encarreqada de Pessoal Funcional)
C.T.F.P. Tempo Indetermindo

Auxiliar de Serviços Gerais (Educação) C.T.F.P. Tempo lndeterminado

Auxiliar de Serviços Gerais (Equipamentos

Desportivos)
C.T.F,P. Tempo lndeterminado

Cargo/Categoria

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Ocup. Cativ. Prev. Total
OBS

Em mobil¡dade na cane¡ra de

Encarregado Operacional

't 001

170017
100
3003

0101

Total de Divisäo Desenvolvimento Económico e Social: 60 1 12 73

TOTAL 145

Anotação: A afetaçäo dos recursos humanos é da competência pópria do Presidentde da Câmara, podendo, por motivos justificados proceder à reafetação nos termos da lei

9 63 211

O Órgão Deliberativo

Ên lØ t '1,2 tJo¿.D

16 0 4 20 b) A ocupar por procedimento concursal

4 0 4 I b) A ocupar por procedimento concursal

O Órgão Executivo

Em

Página 10 de 10





Comissão de Serviço

Comissão de ServiÇo

Comissão de ServiÇo

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Termo Resolutivo

CTFP Termo Resolutivo

CTFP Tempo Indeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Tempo lndeterminado

CTFP Termo Resolutivo

MUNICIPIO DE MORTÁGUA

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2021
(Nos termos do artigo 29." da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n." 35/2014, de 20 dejunho)

Mapa Resumo por Carreira/Categoria/Função

Divisão/Cargo/Categoria Vínculo / Situação Ocup. Cativ. Prev. Total

Chefe de Divisão

Coordenado Municipal de Proteçäo Civil

lntermédio de 30. Grau

Técnico

Técnico Superior/Professor AEC

Técnico AEC lVlusical))

de lnformatica Grau I

Especialista de lnformatica Grau ll

Técnico lnformatica Grau I

Coordenador Técnico

2

125825

Â

95 4 34 133

10 10

9 63 217

2

22

I 3

29

3

1

24Assistente Técnico

Fiscal da Caneira Especial de Fiscalização

Assistente

Assistente Operacional

3

2

TOTAL

Anotações:
Luqares ocuoados

Técnicos Superiores: De acordo com a sua área habilitacional/profissional estão afetos afetos às seguintes Unidades 0rgânicas:

- 2 no Gabinete de Assessorias Técnicas; - 10 na Divisåo de Desenvolvimento Económico e Social. Encontram-se cativos os 5 lugares: - 1 do

Coordenador Municipal de Proteçäo Civil; - 1 Chefe da Divisåo de Conservação do Tenitório e Serviços Urbanos; - 1 Chefe da D¡v¡såo de

Planeamento e Admin¡straçäo do Território; - 'l Chefe de Unidade de Gesttio Financeira; - 1 em cedência interesse público da Divisão de

Administração e Finanças.

Assistentes Técnicos : lncluem de acordo com a restruturaçåo de carreiras operada em 2012, por força da LV,R os trabalhores que detinham

carreiras técnico profissional. Estão afetos às seguintes Unidades Orgâniæs: - 2 no Gabinete de Assessorias Técnicas; - 13 na D¡visão de

AdministraçåoGeraleFinanças; -2 naDivisãodeConservaçäoTenitórioeServiçosUrbanos;-9na D¡visãoDesenvolvimentoEconómicoeSocial.

Técnico lnformática Grau I : 1 no Gabinete Assessorias Especializadas.

Fiscal da Carreira Especial de Fiscalização : 3 transitaram da carreira de Fiscal Municipal em consequência da sua extinçäo DL11412019.

Encarregado Operacional: 1 na Divisão de Conservaçáo Território e Serviços Urbanos; 1 em regime de mobilidade na Divisåo de Desenvolvimento

Económico e Social

Assistentes Operacionais: De acordo com as respetivas áreas de atividade estão afetos às Unidades Orgântcas: 2 na Ðivisão de Administração

Geral e Finanças (1 está cat¡vo por mobilidade na caneira de Ass¡tente Técnico); 5'l na Divisäo de Conservação Conservação do Tenitório e

Serviços Urbanos; 1 na Divisão de Planeamento e Administração do Território; 41 na Divisão de Desenvolvimento Económico e Social.

Lu ga res nrev i si on ais cri ados :

Dirigentes : 1 Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças.

Técnicos Superiores : Serv¡ço l\4unic¡pal de Proteçäo Civil - '1 área Eng. Florestal : Gabinete de Assesso/as Têcnicas ' 1 â¡ea da Geografìa ord.

Território Desenvolvimento/Slc :D¡teitopara aDivisãode Admin¡staçãoGenl e F¡nanças -1äreada Contabilidade, 1áreade Direit; Divls¿ão de

Planeamento de Admin¡stração do Territorio - 2 da ârea da Engenharia Civil , 1 área de arquitetura; Divisão de Desenvolv¡mento EconÓmico e

Socla/: 3 Técnicos Superior/Professor AEC 1o. ciclo, sendo 1 de Educação/Expressão Musical e 2 de lnglês, 1 área Serviço Social.

Encarregado Operacional: - 1 para a Divisão de Conservaçåo do Território e Serviços Urbanos;

Ass¡stenteTécnico.3 paraaDiv¡sãodeAdm¡nistraçãoGerateFinanças; lparaaDivisãodeConseruaçãodoTerritórioe ServiçosUrbanos (área

da eletromecånica); 1 para Se¡vrço Municipal de Proteção Civil.

Ass¡stente Operacional . ¿14 sendo: Divisão de Administração Geral e F¡nanças - 1 auxiliar adm¡nistrativo . Dlvlsâo de Conseruação do TetitÓrio

eSeruiçostJhanos,24paraas áreasatividade: lasststenteoperac¡onal nãoadjetivado; 2calceteiros; '1 canalizador; 3cantonehosdelimpeza; 2

condutor de máquinas; 1 eletricista; 2 jardineiro; 2 motoristas de pesados; 1 operador de equipamentos de limpeza; 2 operador de estaçöes de

tratamento; 3 pedreiros; 1 tratorista; 3 serventes . Divisão de Planeamento e Administraçãodo TenitÔrio - 'l coveiro. D¡visão de Desenvolvimento

Eænônico e Socia/ - I para área de atividade de auxiliar de serviços gera¡s, (4 afetar à educação e 4 aos equipamentos desportivos); Serv¡ço

Munic¡pal de Proteção Civil - '10 para área de atividade de Sapador Florestal .
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipalde Mortágua

Rua Dr. João Lopes de Moraís

3450 - 153 MORTÁGUA

ic!.t/ ir

Sua comunicação Nossa referência

,CI0fr"{p
ASSUNTO: Mapa de Fessoat para o ano de 2021

Para os devidos efeitos informo v. Exa. que este Órgão na sessão ordinária, realizada em
18/1212020, aprovou por unanimidade o Mapa de pessoar para o ano de 2021.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da nicipal

(Dr. Acácio Fonseca Fernandes)
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Mortágua

Rua Dr. João Lopes de Morais

3450 _ 153 MORTÁGUA

Nossa referência
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Sua comunicação
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ASSUNTO: Mapa de Pessoal para o ano de 2021

Para os devidos efeitos informo V. Exa. que este Órgão na sessão ordinária, realizada em

1811212020, aprovou por unanimidade o Mapa de Pessoal para o ano de 2021.

Com os melhores cumpr¡mentos,

O Presidente da Assem pal

(Dr. Acácio Fonseca Fernandes)

EDrFrcro DA cÂMARA MUNrctpAL - RUA DR. JoAo LopES DE ¡/oRAts . 34so-1s3 MoR'rÁcuA
Email: assêmbleia.municipal@cm-mortagua.pt L,RL: www.cm-mortagua.pt





ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA EM MINUTA DA 5A. SESSÃO ORDINÁR|A DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE

MORTÁGI¡A REALIZADA EM DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE:-

---PONTO DOIS: Relatório de Auditoria - lnformação sobre a Situação Económica e

Financeira do Município - lo. Semestre de 2Q20, a Assembleia tomou conhecimento.---------

---PONTO TRÊS: Apreciação, discussão e votação da Proposta de Orçamento Municipal

para o ano de 2021, foi aprovado por maioria, com 7 votos a favor dos Membros do PPD/PSD,

12 abstenções de Membros do PS e 1 voto contra de Membro do PS, bem como o anexo

referente às taxas municipais.

----PONTO QUATRO: Apreciaçäo, discussão e votação das Opções do Plano para o ano

de 2021, foi aprovado por maioria, com 7 votos a favor dos Membros do PPD/PSD, 12

abstenções de Membros do PS e 1 voto contra de Membro do PS

-----PONTO CINCO: Apreciação, discussão e votação do Mapa de Pessoal do Município

para 2021, foi a provado por unani m idade.------------

---PONTO SEIS: Apreciação, discussão e votação da Proposta de abono de Despesas

de Representação dos Dirigentes Municipais, de acordo com o disposto no artigo 24o. da

Lei 4912012, de 29 de Agosto, foi aprovado por unanimidade.------------

-----PONTO SETE: Apreclação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica à

Assunção de Compromissos Plurianuais - Lei dos Gompromissos, foi aprovado por

unanimidade

---PONTO OITO: Apreciação, discussão e votação da Autorização de Aumento

Exceciona! de Fu¡'ldos Disponíveis - Lei 812012, de 21 de Fevereiro/Saldo da Gerência

Anterior, foi aprovado por unanimidade

----PONTO NOVE: Apreciação, discussão e votação da Proposta de Transferência de

verbas para as Freguresias - alínea j) do no. 1 do arf. 25o. da Lei no. 7512013, de 12 de

setembro, foi aprovado por unanimidade

-----PONTO DEZ: Apreciação, discussão e votação da Proposta de Gratuitidade do

Fornecimento de Refeições no Ensino Fré-Escolar e no lo. Ciclo do Ensino Básico

Priblicos, foi aprovado por unanimidade

-----PONTO ONZE: Apreciaçäo, discussão e votação da Pnoposta de Gratuitidade de

transpories escolares dos alunos que frequentam o Ensino Secundánio, foi aprovado por

-----PONTO DOZE: Apneciação, discussäo e votação da Proposta de lsenção pagamento

de Preço e Taxas da Feira de Vale de Açores e espaços rnunlcipais cuja utilÍzação está

concessionada, foi aprovado por unanimidade.--

I





ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

-----PONTO TREZE: Apreciação, discussão de votação da Proposta de Näo Aceitação da

Transferência de Gompetências no domínio da Ação Social no ano de 202'l - Decreto-Lei

no. 55/2020, de 12 de agosto, foi aprovado por unanimidade:

-----1.-A não aceitação da transferência de competências da administração central para os

órgãos municipais no domínio da ação social para o ano de 2021 uma vez que não estão

reunidas as condições para que o Município aceite a transferências das competências

elencadas o Decreto-Lei no. 55/2020, de 12 de agosto.---

----2.-A aceitação para o ano de 2021 da transferência de competências previstas no no. 2 do

arto. 30. do Decreto-Lei no. 5512020, de 12 de agosto, nos órgãos das entidades intermunicipais

na matéria em apreço

-----PONTO GATORZE: Apreciação, discussão de votação da Proposta de Não Aceitação

da Transferência de Gompetências no domínio da Educação no ano de 2021- Decreto-Lei

n.o 56/2020, de 12 de agosto, foi aprovado por unanimidade a não aceitação por parte do

Município de Mortágua das competências na área da Educação e previstas no decreto-lei n.o

2112019, de 30 de janeiro, no ano de 2021, conforme prorrogação do prazo de transferência

das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos domínios da

educação e da saúde operada pelo decreto-lei n.o 5612020, de 12 de agosto, que altera o artigo

76.0, n.os 2 e 3, do decreto-lei n.o 2112019, de 30 de janeiro.-

"--PONTO QUINZE: Apreciação, dlscussão de votação da Proposta de Não Aceitação da

Transferência de Gornpetências no donrínio da Saride no ano de 2021- Decreto-!-ei n.o

56n420, de 12 de agosto, foi aprovado por unanimidade a não aceitação por parte do

Município de Mortágua das competências no domínio da Saúde previstas no decreto-lei n.o

2312019, de 30 de janeiro, no ano de 2021, conforme prorrogação do prazo de transferência

das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos domínios da

educação e da saúde operada pelo decreto-lei n.o 5612020, de 12 de agosto, que altera o artigo

28.o, n.os 2 e 3, do decreto-lei n.o 2312019, de 30 de janeiro.-

Lida e aprovada, por unanimídade a ptesente ata em minuta vai ser assinada nos ferrnos

da Leí, pelo Presidenfe e pe/os Secretáríos, patra qwe produza efeitos i¡nediatos.-
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cÂUARA MTJNIcIPAL DE tqonrÁcun

PROPOSTA

MApA DE pEssoA¡- Do MUN¡cíp¡o pARA o ANo DE 202'l

---Pelo Senhor Presídente foi presente a seguinte proposta

---"De acordo com o disposto no artigo 2B.o da Lei Geral do Trabalho em Funções Públícas (LGTFP),

aprovada pela Lei n3 3512014, de 20 de junho, o empregador público deve planear para cada exercício

orçamental as atívidades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as

atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos

financeiros disponíveis

-----Para o efeito, é elaborado anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, no qual se preveem os lugares

necessários para o cabal desenvolvimento das atividades previstas e a executar no ano em causa.--

-----Decorre do previsto no artigo 29.o da LGTFP, que o mapa de pessoal deve conter a indicação do número

de postos de trabalho de que o órgão ou servíço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades,

caracterizados em função:---

---a)Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar;--------

---b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;-----------

---c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou

profissional de que o seu ocupante deva ser titular;

---d) Do per4il de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por portaria

do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado com as

competências associadas à especificidade do posto de trabalho.--

---O Mapa de Pessoal não é um documento estático, mas sim um importanie instrumento de gestão de

recursos humanos gue, como tal, deve estar permanentemente adaptado às mudanças operadas no ano a

que respeita, prevendo os lugares que permitam à Cåmara Municipal recrutar os recursos humanos

necessários para dar r-esposta às exigências, podendo assim ser objeto das correspondentes alterações.---

-----A competência para aprovação do Mapa de Pessoal é da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara

Municipal, nos termos previstos nas disposíções conjugadas da alínea ccc), do n.o 1 do artigo 33.o e alínea o)

do n.o 1 do artigo 25.o, Anexo l, da Lei número 7512013, de 12 de setembro

---Assim, a presente proposta de mapa de pessoaldo Municipio de Mortágua para202l identifica os postos

de trabalho necessários para assegurar a missão e as atividades do Município nesse período

---A estrutura do mapa de pessoal contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego

público existentes no Municipio de Mortágua, nomeadamente, os contratos de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado, os contratos de trabalho a termo resolutivo, as cedênclas de interesse público, as

licenças sem remuneração e as comissões de serviço. Atenta a sua natureza, náo inclui as prestações de

serviços
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---Em termos de estrutura orgânica, o mapa está organizado de acordo com a estrutura orgânica do

MunicÍpio prevista no Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Mortágua,

publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 17, de 24 de janeiro de 2013

---Assim, propõe-se que seja apreciada a Proposta do Mapa de Pessoal do Município de Mortágua para

2021, nos termos constantes do documento em anexo, e que seja submetida à aprovação da Assembleia

Municipal, conforme dispöe a alínea o) do no. 1 do arto.25o., Anexo l, da Lei número 7512013, de 12 de

setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais), conjugado com o artigo 29.o n.o 4.o da Lei Geral de

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei número 3512014, de 20 de junho e da alínea a) do

n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Leí número 209120A9, de 3 de Setembro."-

---A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada

pelo Senhor Presidente.-

Aprovado na Reunião ordinária da Câmara de 0211212020

O PRESIDENTE DA CAMARA

Júlio
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cÂvnRA MUNTcTPAL DE MonrÁcun

EDITAL
No.46 12020

MApA DE pEssoAL Do ltrutucípro oe moRrÁcuA pARA o ANo DE 2021

-----ENG.. ¡OSÉ ¡ÚuO HENRIQUES NORTE, Presidente da Gâmara Municipalde Mortágua:

-----Torna público, para cumprimento do no.4, do artigo 290., doAnexo, da Loi no.3512014, dc 20

de junho, na sua atual redação, que, de harmonia com o disposto na alínea o), do no.1, do artigo

25o. da Lei no. 7512013, de 12 de setembro, por deliberação da Câmara Municipal de Mortágua

tomada na reunião ordinária 2 de dezembro de 2020, sancionada pela Assembleia Municipal na

sessão ordinária de 1811212020, foi aprovado o Mapa de Pessoal do Município de Mortágua

para o ano de 2021, elaborado em conformidade com o no. 1 do artigo 29o.da Lei no.3512014,

de 20 de junho,

-----O MAPA DE PESSOAL encontra-se nos Serviços da Divisão de Administração Geral e

Finanças onde poderá ser consultado por qualquer interessado, estando ainda disponível na

pagina eletrónica do Municíp io - umnv.cm-mortaq ua. pt.

-----Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual teor que irão ser afixados nos

lugares de públicos do costume

Paços do Município de Mortágua, aos 28 de dezembro de 2020

O PRESID NTE DA CAMARA

)





Certidão de Afïxação

Município de Mortágua
(l) Bruno tr'ernando da Silva Martins Borses

(z',) Fiscal Municipal

Certifico que, nesta data, afixei exemplares do Edital n"46/2020
nos lugares identificados no mesmo, emanado do Ex.mo Sr. r¿t Presidente
da Câmara Municipal Mortáguu, SF. Eng. Iosé ltilio Henriques
Norte

, sobre 6¡. Mapa de Pessoal do Município de Mortdgua para øno 2021

Por ser verdade e para os devidos efeitos passo a presente que assino.

Mortágu ar 28 dezembro 2020

tor O Fiscal pal

(l) Nome (2)Categoria (3)Edital,Aviso,etc.(4)Entidadequepublicaodocumento(5)indicaçãodoassunto(6)assinatura

Serviços de Fiscalização C.M. Mortágua




