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RECURSOS HUMANOS AFETOS

ENCARREGADO OPERACIONAIS - XX

FUNÇÕES (GENÉRICAS)
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de atividade, por cujos resultados é responsável. 
Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.  
Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos. 

FUNÇÕES (ESPECIFICAS)

Formação Académica e/ou 
Profissional 

  

RECURSOS HUMANOS AFETOS

ASSISTENTES OPERACIONAIS - XX

FUNÇÕES (GENÉRICAS)
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 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 sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos 

FUNÇÕES (ESPECIFICAS)

Formação Académica e/ou 
Profissional 

  

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO
DESIGNAÇÃO DO 

PROJETO 
PROJETO MUNICIPAL

COORDENADOR

MISSÃO

DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL

FUNDAMENTOS

OBJETIVOS

DURAÇÃO

INICIO TERMO

RECURSOS HUMANOS AFETOS

NÚMERO DE ELEMENTOS 

(EXCLUINDO O COORDENADOR)

TÉCNICO SUPERIOR ASSISTENTE TÉCNICO ASSISTENTE OPERACIONALELEMENTOS DA EQUIPA E RESPETIVAS 

FUNÇÕES
_______________________________ 

 207731429 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 5011/2014

Manutenção do exercício de funções em regime de gestão corrente 
por parte do técnico superior Rodrigo Luis Parreira Mateus no 
cargo de chefe de divisão de Atividades Económicas (DIAE) do 
Departamento de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos artigos 35.º, 

alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 23.º, da lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que, por despacho de 
18/02/2014, da Senhora Presidente de Câmara, foi mantido, durante o 
prazo de 90 dias, o exercício de funções em regime de gestão corrente 
por parte do Técnico Superior Rodrigo Luis Parreira Mateus no cargo de 
Chefe de Divisão de Atividades Económicas (DIAE) do Departamento 
de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE), ao abrigo e nos termos 
do disposto nos artigos 24.º, n.º 1 a 4, e 25.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004 
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicáveis por expressa revisão dos artigos 18.º, n.º 1, e 17.º ambos da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

13 de março de 2014. — O Vereador, com competência delegada pelo 
despacho n.º 161/13/GAP, de 12 de novembro, Manuel Pisco Lopes.

307738274 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Edital n.º 296/2014

Proposta de delimitação de Área de Reabilitação Urbana
para a Zona de Boavista/Olheiros na cidade de Torres Vedras
Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras:
Torna público, que a Câmara na sua reunião de 11/03/2014 tomou 

conhecimento que a Assembleia Municipal, no uso da competência 
prevista no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23/10, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 32/2012, de 14/08, em sessão 
ordinária de 20/02/2014, aprovou por unanimidade, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Delimitação de Área de Reabilitação Urbana, para 
a zona de Boavista/Olheiros na cidade de Torres Vedras

Mais torna público que o processo poderá ser consultado na página da 
Internet do Município de Torres Vedras em www.cm -tvedras.pt

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Alexandra Sofia Carlos Mota Luís, Diretora de Departamento 
de Administração Geral, o subscrevi.

19 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel 
Soares Miguel.

207745726 




