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“Falhar em preparar-se é preparar-se para falhar”
Benjamim Franklin

Nos dias que correm a expressão que escolhemos de intróito faz muito mais sentido, uma vez que a escassez 
de recursos obriga-nos a ser mais contidos, mais organizados e sobretudo mais previdentes.

Assim sendo e apesar de ser clara a maioria que os eleitores de Vagos deram ao PSD em 11 de Outubro de 
2010, mais uma vez procuramos ouvir todas as sensibilidades na elaboração deste documento. De acordo 
com a metodologia definida em reunião de Câmara Municipal de 2 de Agosto de 2011, foram ouvidas as 
Juntas de Freguesia, os Grupos Municipais, a Câmara Municipal e os Técnicos do Município.

Iniciámos esta tarefa perfeitamente conscientes dos desafios que temos que enfrentar no próximo ano. Com 
a crise europeia a adensar-se e com uma previsão de recessão económica em Portugal e na Zona Euro, o 
ano 2012 será um ano extremamente complicado a todos os níveis.

Mais uma vez o orçamento de estado prevê uma redução significativa dos montantes a transferir para o 
nosso Município. As receitas provenientes do IMT e as taxas cobradas pelo Município sofreram um rude 
golpe durante o ano 2011, reflexo de uma clara diminuição da actividade imobiliária. Isto, apesar dos dados 
provisórios dos Censos 2011 indicarem que o nosso município continua a crescer em 2001-2011, estando 
no pelotão da frente na Região de Aveiro. 

O caminho que iniciámos em 2011 será para consolidar durante o ano 2012, através de uma maior 
racionalização na actividade municipal, no que toca a actividades e eventos, mantendo a preocupação na 
execução de investimento que permita dinamizar a economia, através da alavancagem obtida pela utilização 
dos fundos comunitários.

De facto existiam alguns grandes desafios na elaboração deste orçamento. Por um lado, a consciência 
que este orçamento não poderia ter um valor demasiado elevado, quando comparado com os orçamentos 
anteriores. Isto porque como vimos algumas receitas correntes do Município sofreram uma redução 
substancial, nomeadamente no ano 2011.

Por outro lado temos as obras que foram candidatadas a fundos comunitários e que terão uma grande 
execução financeira no ano 2012.
Por fim a necessidade absoluta de diminuir as despesas correntes, de forma a compensar um maior 
investimento em despesas de capital.
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O resultado desta equação, comparando o orçamento de 2011 e 2012, foi o seguinte:

• Um orçamento global de 24.946.690 Euros, mais 
• Um aumento estimado de cerca de 1.060.000 Euros na despesa de Capital;
• Um diferencial de cerca de 2.950.000 Euros, entre despesa de capital e despesa corrente;
• Uma diferença estimada de cerca de 360.000 Euros entre a receita corrente e a despesa corrente;
• Uma diminuição estimada da despesa corrente de cerca de 640.000 Euros.

No caminho que temos vindo a trilhar, é possível verificar que a redução da despesa corrente, desde 2010, 
atinge o valor de cerca de 1.590.000 Euros.
Podemos assim concluir que o esforço feito vai no sentido de aproveitar os fundos comunitários, apostando 
claramente em despesa de capital, sem colocar em causa o equilíbrio financeiro do município.

Sendo assim, em 2012, teremos necessariamente que encetar um esforço de forma a diminuir a nossa 
dívida a fornecedores e parceiros, que se foi acumulando ao longo dos últimos anos, quando as perspectivas 
que nos eram criadas eram completamente diferentes da realidade que enfrentamos hoje.

A implementação de sistemas que permitam evitar o desperdício ou menor aproveitamento dos recursos, 
encontra-se explicita no orçamento apresentado, e é uma prioridade clara para o executivo.
Exemplo desse esforço é a criação do Plano de Actividades Municipal, que procura espelhar a actividade 
municipal para o ano 2012, e ajudará a orientar os nossos processos e os nossos serviços ao longo do ano.

Com este novo instrumento poderemos de uma forma mais directa ultrapassar algumas dúvidas que, ano 
após ano, vão surgindo na discussão e análise do orçamento.

De facto o classificador do POCAL remete para algumas rubricas, que deveriam ser residuais, um leque 
bastante alargado de despesa, o que provoca que estas rubricas tenham valores bastante significativos, do 
ponto de vista do seu peso relativo no orçamento.

O PAM será necessariamente um processo evolutivo, esperando que o próximo ano nos traga um documento 
ainda mais completo, aproveitando sobretudo a implementação em 2012 da Contabilidade de Custos, que 
iremos iniciar em Janeiro.
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Plano Plurianual de Investimentos

Relativamente ao Plano e por se tratar de um documento que apresenta uma perspectiva plurianual, 
podemos dizer que ele transparece quer o documento discutido e votado em 2011, que por sua vez é uma 
consequência do programa sufragado pelos vaguenses em 2009.

Como referíamos o ano passado, a prioridade das prioridades neste mandato é a Educação. As obras dos 
centros escolares da Fonte de Angeão e Gafanha da Boa Hora já arrancaram, estando a primeira empreitada 
numa fase mais adiantada que a segunda.

Numa fase diferente está o Centro Escolar de Vagos. Apesar do investimento já feito pelo Município e que 
irá continuar em 2012, no sentido de cumprir os compromissos assumidos com os projectistas, ainda não 
existe qualquer decisão por parte do Ministério da Educação.

Ainda no sector da Educação em 2012 será o ano de concretização do projecto Centro de Cultura e Ciência 
na antiga Escola Primária de Parada de Cima. Este projecto, que será uma parceria com a Fábrica da 
Ciência da Universidade de Aveiro, só recentemente viu a candidatura ser aprovada, o que implicou que o 
mesmo não se tivesse realizado em 2011. 

Na Cultura, o grande destaque vai para a construção da Biblioteca Municipal, que se já se iniciou em 2011. 
Este investimento teve uma particularidade em 2011, uma vez que após negociação com a CIRA, foi possível 
reprogramar financeiramente o financiamento obtido, tendo a obra, neste momento, um financiamento 
aprovado de 85%.  

Relativamente à área de Desporto e Lazer, o investimento continuará no ano 2012, ano de conclusão, do 
ponto de vista financeiro, das obras do Estádio Municipal.

Também aqui existem boas notícias, do ponto de vista financeiro, uma vez que existe um compromisso com 
a CIRA, para vermos financiadas algumas obras que não se encontravam financiadas.

No Turismo, e depois de alguns avanços e recuos na análise das candidaturas no GAC (Grupo de Acção 
Costeira), finalmente poderemos avançar com os projectos e execução de algumas obras fundamentais. A 
construção dos passadiços, a criação de apoios à Arte Xávega nas Praias do Areão e Vagueira e a construção 
do posto de vendagem da Vagueira, que incluirá também uma componente museológica, dedicada às artes 
da pesca, tão tradicional e importante para as gentes da Gafanha.

Em aberto continuará a Requalificação e defesa do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da Vagueira 
e a Praia do Labrego, a aguardar as conclusões das negociações com a ARH/C e o INAG. 
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Ainda no que diz respeito ao Turismo é absolutamente fundamental realçar as obras previstas para o 
Município de Vagos, no âmbito do Polis Litoral – Ria de Aveiro. Em concurso está já, desde Outubro de 2011, 
a empreitada de requalificação e valorização da frente lagunar de Ílhavo e Vagos - área de recreio fluvial do 
canal de mira, entre a Costa Nova sul e a Vagueira.

Em fase de projectos estão outras obras de extrema importância para o Município de Vagos, como por 
exemplo:

• O Projecto de execução de transposição de sedimentos, para a optimização do equilíbrio 
hidrodinâmico na Ria de Aveiro, Pateira de Fermentelos e Barrinha de Mira;
• O projecto de Protecção e Recuperação do sistema dunar através do reforço do cordão dunar entre 
a Costa Nova e Mira;

• O Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de Vagos - Margens do Rio Boco e Cais dos 
Moliceiros / Folsas Novas.

Por fim, continuamos a atribuir um papel fundamental a duas áreas que temos vindo a destacar nos últimos 
anos.

Por um lado a Modernização Administrativa, peça fundamental, tal como referíamos no ano transacto, na 
adequada relação entre munícipes e serviços, entre investidores e o Município, entre a sociedade e o poder 
local. Sendo certo que a reforma da Administração Local, que ora se encontra em cima da mesa, deverá ser 
levada em conta no que diz respeito à reorganização de processos.

Por outro lado, o Desenvolvimento Económico, que também passa muito pela simplificação de procedimentos, 
pela desburocratização e por uma relação de proximidade entre os investidores e o Município.

E, no que diz respeito à prossecução dos objectivos de Desenvolvimento Económico, é intenção do executivo 
manter as relações de parceria que tantos frutos têm dado na expansão do Parque Empresarial de Soza.

No que diz respeito à Zona Industrial de Vagos, o esforço é sobretudo de consolidação e preservação do 
que temos actualmente, sendo por isso fundamental melhorar as ferramentas e instrumentos de gestão 
desta mesma infra-estrutura.
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 O ano 2012 será com certeza um ano crucial do ponto de vista económico e geopolítico, com uma grande 
incerteza a pairar no ar.

Nesta altura é absolutamente necessário que todos os agentes contribuam, de forma positiva, na prossecução 
dos objectivos estruturais que o nosso país tem de ver alcançados.

Mais do que nunca pede-se aos decisores que façam as suas opções de forma consciente, reduzindo e 
cortando nas “gorduras” e apostando forte nas áreas fundamentais.

Estamos plenamente confiantes que esse esforço se reflecte no presente documento, que apesar de rigoroso 
não deixa de ter alguma ousadia e ambição, uma vez que partilhamos a ideia de JFK que disse um dia que: 

“Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro 
representa oportunidade.”

Acreditamos que com um controle rigoroso e com um espírito de forte contenção é possível que 2012 
constitua para o Município de Vagos, um ano de oportunidades.
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RUBRICA	  09.01.06	  -‐	  VENDA	  DE	  BENS	  DE	  INVESTIMENTO	  -‐	  TERRENOS	  -‐	  ADM.	  LOCAL

RECEITA

LOTEAMENTO	  DO	  PLANO	  DE	  PORMENOR	  DA	  BOA-‐HORA/FLORESTA 2,300,000.00

200,000.00

1,000,000.00

250,000.00

3,750,000.00

RUBRICA	  10.09.01	  -‐	  TRANSF.	  CAPITAL	  -‐	  UNIÃO	  EUROPEIA	  -‐	  INSTITUIÇÕES

RECEITA

CENTRO	  ESCOLAR	  DE	  FONTE	  DE	  ANGEÃO 1,263,000.00

CENTRO	  ESCOLAR	  DA	  GAFANHA	  DA	  BOA-‐HORA 1,477,000.00

42,000.00

915,000.00

240,000.00

20,000.00

528,000.00

324,000.00

1,026,000.00

97,500.00

117,000.00

70,000.00

150,000.00

6,269,500.00

RUBRICA	  10.03.01.99	  -‐	  TRANSF.	  CAPITAL	  -‐	  ADM	  .	  CENTRAL	  -‐	  OUTROS

RECEITA

165,000.00

165,000.00

OBRA	  /	  PROJECTO

BENEFICIAÇÃO	  DA	  EN	  333-‐1

TOTAL	  RUBRICA

CONSTRUÇÃO	  DA	  BIBLIOTECA	  MUNICIPAL

OBRA	  /	  PROJECTO

REQUALIFICAÇÃO	  URBANÍSTICA	  DO	  ESPAÇO	  INTERIOR	  ENTRE	  PAVILHÃO	  E	  PISCINAS	  MUNICIPAIS

TOTAL	  RUBRICA

RECUPERAÇÃO	  DO	  PAVILHÃO	  GIMNODESPORTIVO	  DE	  VAGOS

ESTÁDIO	  MUNICIPAL	  DE	  VAGOS	  -‐	  PISTA	  DE	  ATLETISMO

ETAR	  DE	  OUCA

ABERTURA	  DE	  ESTRADA	  ENTRE	  AS	  ROTUNDAS	  	  DE	  FONTÃO	  E	  CARREGOSA

ARRANJOS	  EXTERIORES	  DO	  ESTÁDIO	  MUNICIPAL	  DE	  VAGOS

ESTÁDIO	  MUNICIPAL	  DE	  VAGOS	  -‐	  2ª	  FASE

PROJECTO	  CENTRO	  CULTURA	  E	  CIÊNCIA

ETAR	  DE	  SANTA	  CATARINA

ACRÉSCIMO	  DE	  COMPARTICIPAÇÃO	  -‐	  MAIS	  CENTRO

Anexo	  I

RECEITAS	  DE	  CAPITAL

TOTAL	  RUBRICA

OBRA	  /	  PROJECTO

TERRENOS	  EM	  STO.	  ANDRÉ

TERRENOS	  EM	  OUCA

LOTEAMENTO	  DO	  PLANO	  DE	  PORMENOR	  DA	  ZONA	  INDUSTRIAL	  DE	  VAGOS



orçamento 2012

resumo das receitas
e das despesas



resumo das receitas e das despesas município de Vagos

23

  
                              

  



                   

  

       
       
       
       
       
       
   

     
   

 


   
       
       
       
       
   

     
   

   


   

   

   



encerramento orçamento município de Vagos

24

 
ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012 

 
 

ENCERRAMENTO 
 

 
O presente Orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no 
total de vinte e quatro milhões novecentos e quarenta e seis mil 
seiscentos e noventa euros  (24.946.690,00) foi aprovado, 
por__________________ em projecto-proposta pela Câmara Municipal, de 
harmonia com o disposto no alínea c), do nº. 2, do artº. 64º, da Lei nº. 
169/99, alterada e republicada pela Lei nº. 5-A 2002, de 11 de Janeiro, na 
reunião realizada no dia _____ /____ / _____, para ser presente à 
Assembleia Municipal. 
 

A Câmara Municipal 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

O Orçamento e que antecede foi presente à aprovação em sessão 
_______________________ da Assembleia Municipal, que se realizou em _____ 
/ _____ / _____ , tendo todas as folhas e anexos sido rubricadas pela mesa 
que abaixo assinam. 
 

O Presidente, 
 

_______________________________ 
 
  O 1º Secretário            O 2º. Secretário,                                                       
        
  ____________________________    ______________________________   
                                    
Para cumprimento do artigo 4º do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, foi expedido Edital datado de _____ / _____ / ______ para dar 
publicidade a este Orçamento. 
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PLANO DE PLURUANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2012 

 
 

ENCERRAMENTO 
 

 
O presente Plano Plurianual de Investimentos, devidamente numerado e 
rubricado, foi aprovado por __________________  pela Câmara Municipal, na 
reunião realizada no dia ____ /____ / ____ , para ser presente à 
Assembleia Municipal. 
 

A Câmara Municipal 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

O Plano Plurianual de Investimentos e que antecede foi presente e aprovado 
__________________ na sessão da Assembleia Municipal, que se realizou em 
_____/_____/_____, tendo todas as folhas e anexos sido rubricadas pela 
mesa. 
 

O Presidente, 
 

__________________________________ 
 
      O 1º Secretário   O 2º. Secretário, 
        
                                                     
 ______________________________    ____________________________ 
        
 
Para cumprimento do artigo 4º do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, foi expedido Edital datado de _____ / _____ / ______ para dar 
publicidade e este Plano. 
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ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012 

 
 

ENCERRAMENTO 
 

 
O presente Orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no 
total de vinte e quatro milhões novecentos e quarenta e seis mil 
seiscentos e noventa euros  (24.946.690,00) foi aprovado, 
por__________________ em projecto-proposta pela Câmara Municipal, de 
harmonia com o disposto no alínea c), do nº. 2, do artº. 64º, da Lei nº. 
169/99, alterada e republicada pela Lei nº. 5-A 2002, de 11 de Janeiro, na 
reunião realizada no dia _____ /____ / _____, para ser presente à 
Assembleia Municipal. 
 

A Câmara Municipal 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

O Orçamento e que antecede foi presente à aprovação em sessão 
_______________________ da Assembleia Municipal, que se realizou em _____ 
/ _____ / _____ , tendo todas as folhas e anexos sido rubricadas pela mesa 
que abaixo assinam. 
 

O Presidente, 
 

_______________________________ 
 
  O 1º Secretário            O 2º. Secretário,                                                       
        
  ____________________________    ______________________________   
                                    
Para cumprimento do artigo 4º do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, foi expedido Edital datado de _____ / _____ / ______ para dar 
publicidade a este Orçamento. 
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Ocupados A 
Preencher

Relação 
Jurídica 
Emprego

Gabinete Municipal

Técnico Superior Licenciatura Gestão e 
Administração Pública

Elaboração de propostas de regulamentos; Desmaterialização
dos processos de tramitação interna; Gestão técnica de
projectos de Modernização Administrativa.

1 CTFP-TI

Gabinete de Protecção Civíl 

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC)

Gabinete Técnico Florestal

Serv.Segurança, Higi e Saúde Trab.(SSHST)

Serviço de Fiscalização Sanitária (SFS)

Gabinete de Comunicação e Relações 
Públicas

Técnico Superior Licenciatura Inglês Alemão

Desenvolve actividades na área de Relações Públicas,
efectuando e gerindo contactos com os meios empresariais e
respectivos mercados de países anglo-Saxonicos;
Actualização de conteúdos da página electrónica do Munícipio,
na versão Inglês; Desenvolvimento de meios e campanhas de
comunicação para atracção de investimento dos mercados
referidos; Acompanhamento de missões empresariais como
tradutora.

1

Departamento de Controlo Interno - DCI

Divisão Administrativa - DA

1

1

CTFP-TI

A desempenhar funções de Director do Departamento

Coordena as actividades desenvolvidas na divisão, nas
subunidades orgânicas que lhe estão adstritas, bem como nos
Técnicos Superiores de R.H., pessoal de limpeza e serviço de
telefone.

Técnico Superior

Licenciatura Engª Civil

*********************

Assistente Operacional Escolaridade obrigatória

******************

Ao Gab.Protecção Civil compete as funções
descritas no nº 2 do artigo 17º do
Regulamento da Organização dos S. M. do
Município de Vagos e engloba os seguintes
serviços: 

Ao Gabinete Municipal compete as funções
descritas no nº 1 do artigo 17º do
Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos.

******************

Técnico Superior Licenciatura em Comércio 
Internacional

Atribuições / Competências/Actividades Cargo/carreira/categoria
Área de formação 
académica e/ou 

profissional

Ao serviço de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho compete as funções descritas no nº
2.2 do artigo 17º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos

Ao Serviço de Fiscalização Sanitária, compete
as funções descritas no nº 2.3 do artigo 17º do
Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos

Chefe de Divisão

Licenciatura Engª Civil

Licenciatura Eco-
Agroturismo

Director de Departamento

Técnico Superior

Ao Serviço Municipal de Protecção Civil
compete as funções descritas no nº 2.1 do
artigo 17º do Regulamento de Organização
dos Serviços Municipais do Município de 

Comandante Operacional Municipal Licenciatura e Experiência 
Funcional Adequadas

Ao Gabinete Técnico Florestal compete as
funções descritas nas alíneas w.1) e w.2) do
nº 2.1 do Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos.

Licenciatura na área de 
Engenharia Florestal

*****************

Técnico Superior

Licenciatura em Relações 
Públicas

1
Coordena as Candidaturas ao QREN;Controla as actividades
municipais desenvolvidas nas unidades orgânicas flexiveis;
Coordenação e moniturização do SIADAP.

1

-

 

1

Procede à manutenção do site da CM; cria e gere campanhas
publicitárias dos eventos da autarquia; gere e coordena
actividades promovidas pela autarquia.

1

1

Elaboração, execução e actualização do Plano Municipal de
DFCI e dos programas e projectos derivados.
Acompanhamento dos Programas de Acção previstos no Plano
Municipal de DFCI; centralização da informação relativa aos
Incêndios Florestais (áreas ardidas, pontos de início e causas
de incêndios); Promoção do cumprimento do estabelecido no
Sistema Nacional de DFCI, relativamente às competências aí
atribuídas aos municípios; Supervisão e controlo de qualidade
das obras municipais sub-contratadas no âmbito de DFCI;

1Procede nos termos do disposto na Lei nº 65/2007, de 12 de
Novembro, com especial observância do seu artigo 14º

Funçõesconsultivas,estudo,planeamento,programação,avaliaç
ão e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica/cientifica, que fundamentam e preparam a
decisão,assegurando toda a informação que lhe seja
solicitada;Elaborar pareceres e projectos, bem como
coordenar e promover todas as acções necessárias, nas áreas
da sua competência, nomeadamente a higiene pública
veterinária, sanidade animal, inspecção, controlo e fiscalização
higieno-sanitaria, profilaxia e vigilância epidemiológica.
Fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições e
concursos de animais; Representação do órgão ou serviço em
assuntos da sua especialidade, tomando posições de índole
técnica, enquadradas por directivas ou orientações sup.,
fazendo cumprir as dispos. legais constantes do D.L. nº
116/98, de 5 de Maio, ou legisl. que lhe venha a ser aplicada.

Obs: Descrição das actividades de forma abrangente, 
dispensando pormenorizações

Número de Postos de Trabalho

1

Secretaria o executivo camarário: atend. ao público e
marcação de reuniões com entidades externas;recolhe e
organiza os elementos necessários à realização de reuniões
com o Presidente CM/Verea.;auxilia o cidadão na formulação
de reclamações/sugestões.

CTFP-TI

************

Comissão de 
Serviço

1 CTFP-TI

*********************************************

Secretaria o executivo camarário: atend. ao público e
marcação de reuniões com entidades externas;recolhe e
organiza os elementos necessários à realização de reuniões
com o Presidente CM/Vereadores;auxilia o cidadão na
formulação de reclamações/sugestões.

CTFP-TI

CTFP-TI

1

-

Técnico Superior

*************************************

Ao Departamento de Controlo Interno compete
as funções descritas no artigo 3º do anexo à
Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais do
Município de Vagos, publicado no Diário da
República, 2ª Série, nº 103, de 27 de Maio de
2010 e deverá ser dirigida por um Director de
Departamento dotado de competência Técnica
e aptidão para para o exercício de funções de
direcção, coordenação e controlo, que reúnam
um minímo de seis anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 1º
grau. 

Licenciatura em Novas 
Tecnologias da 
Comunicação

Técnico Superior Licenciatura em Medicina 
Veterinária

Licenciatura Administração 
Pública

Técnico Superior

Ao Gabinete de Comunicação e Relações
Públicas compete as funções descritas no nº 3
do artigo 17º do Regulamento de Organização
dos Serviços Municipais do Munícipio de
Vagos 

À Divisão Administrativa compete as funções
descritas nos artigos 3º e 5º do Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau. A Divisão é composta
pelas subunidades: Secção de Atendimento ao
Cidadão; Secção de Expediente Geral e
Arquivo; Secção de Recursos Humanos e
Secção de Património e Notariado.

Técnico Superior

(Regime 
Substituição)

1

CTFP-TI

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI

CTFP-TI

Organização de eventos culturais/turísticos; gestão de infra-
estruturas turíticas (posto de turismo, praias,...) e promoção
turística do Concelho.

A desempenhar funções de Chefe da DivisãoLicenciatura Administração 
Pública

 

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos
telef. internos chamadas recebidas; presta informações dentro
do seu âmbito; anota sempre que necessário as mensagens
que respeitem a assuntos de serviço e transmite-as por escrito
ou oralmente; zela pela conservação do material à sua guarda.

CTFP-TI
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Assistente Técnico Presta apoio administrativo à Secção de Património e
Notariado. 1 CTFP-TI

Divisão Jurídica - DJ

Assistente Técnico Assistente Técnico

Regista os Processos de Contra Ordenação e Procede à
audição dos Arguidos. Elaboração de minutas e actas das
reuniões do executivo, numa aplicação para o efeito, assiste
às reuniões da Câmara Municipal, sempre que contactada
para o efeito. Execução de funções administrativas no
licenciamento de "publicidade" no Concelho.

1 CTFP-TI

Divisão Financeira -DF

No âmbito da contabilidade de custos procede ao apuramento
dos custos definidos no modelo implementado, monotorizando
a sua aplicação e desenvolvimento

1

Técnico Superior

CTFP-TI

Assegura o atendimento ao cidadão nas áreas de obras
particulares, taxas e licenças, passes escolares, rendas,
espectáculos; analisa, esclarece e dá andamento a todas as
reclamações, críticas e sugestões apresentadas pelos
cidadãos. Execução e rotação de funções nos serviços de
R.H., Expediente G. Arquivo, Património e Notariado.

3

1

2

Coordenador Técnico

CTFP-TI

Assistente Técnico

Assistente Operacional

12º ano de escolaridade

Regista, movimenta e digitaliza todos os documentos que dão
entrada na SSGA; trata de assuntos relacionados com
publicidade, cartas de condução de ciclomotores, vendedores
ambulantes e executa outras tarefas inerentes à Secção, bem
como prestar apoio Administrativo às Reuniões do executivo.

Limpa o edifício da Câmara Municipal, o edifício dos Paços do
Concelho, a CPCJ e os Arquivos Municipais; providencia a
compra de materiais e produtos de limpeza.

Licenciatura em 
Contabilidade

Licenciatura em Economia

Licenciatura na área 
Jurídica

Coordena as Actividades desenvolvidas na divisão, bem como
na Fiscalização Municipal; Dá apoio Jurídico aos Orgãos e
Serviços da Câmara Municipal.

12º ano de escolaridade

Curso Tecnológico Nivel III

Presta apoio admin. nos Serv. Opereracionais,
nomeadamente, na elaboração dos mapas de férias e dos
requerimentos de férias, participação de acidentes de trabalho,
participação de faltas e licenças e registo do trab. extraord;
presta as informações necessárias aos trabalhadores do
armazém relativas a férias, faltas, justificações, despesas
médicas para ADSE.

Coordenador Técnico

Curso Geral do Liceu

Licenciatura na área 
Jurídica

Fiscal Municipal Especialista 
Principal

Técnico Superior

Técnico Superior 

12º ano de escolaridadeFiscal Municipal Especialista

Assistente Técnico

Chefe de Divisão

Escolaridade obrigatória

Coordenador Técnico

Assistente Operacional

Licenciatura Recursos 
Humanos

Assistente Operacional

Escolaridade obrigatória

Escolaridade obrigatória

À Divisão Jurídica compete as funções
descritas nos artigos 3º e 6º do Regulamento
da Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau.

Chefe de Divisão

Coordenador Técnico

Subunidade - Secção de Património e
Notariado - Compete as funções previstas no
ponto 2 da alínea a4),da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho

À Divisão Financeira compete as funções
descritas nos artigos 3º e 7º do Regulamento
da Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau. A Divisão é composta
pelas subunidades orgânicas Contabilidade e
Armazéns e Economato.

Assistente Operacional

Subunidade - Secção de Recursos Humanos -
Compete as funções previstas no ponto 2 da
alínea a3), da Organização dos Serviços
Municipais - Despacho

12º ano de escolaridade

Licenciatura em Economia

Subunidade - Secção de Expediente Geral e
Arquivo - Compete as funções previstas no
ponto 2 da alínea a2), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho 

Coordenador Técnico

12º ano de escolaridade

Subunidade - Secção de Atendimento ao
Cidadão - Compete as funções previstas no
ponto 2 da alínea a1), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho Assistente Técnico

1

Procede à contratação de bens e serviços, acompanha a
execução dos procedimentos, controla os stocks de material à
sua guarda.

Elabora minutas das reuniões de CM e elabora as actas numa
aplicação para o efeito; assiste às reuniões de CM; abre a
correspondência e remete a mesma à S. Expediente Geral e
Arquivo ou à Contabilidade; apoia as Divisões Administrativa e
Jurídica, bem como realização de outras funções
Administrativas na Secção Expediente.

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

Realiza consultas e/ou concursos de aquisição de bens e
serviços e acompanha os processos em todas as suas fases.

1

1

Escolaridade obrigatória

À Divisão Administrativa compete as funções
descritas nos artigos 3º e 5º do Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau. A Divisão é composta
pelas subunidades: Secção de Atendimento ao
Cidadão; Secção de Expediente Geral e
Arquivo; Secção de Recursos Humanos e
Secção de Património e Notariado.

1

Presta apoio administrativo à Secção de Património e
Notariado; substitui a telefonista, nas suas faltas e
impedimentos.

Coodena as actividades das unidades orgânicas; Monitoriza a
execução do PPI e Orçamento; Participa na
elaboração/execução das candidaturas ao QREN-

Fiscaliza o cumprimento da legislação em vigor, dos
regulamentos e posturas municipais nas áreas de ocupação da 
via pública, publicidade, obras e protecção da saúde pública;
elabora autos de notícia, contra-ordenação, contravenção e
embargo.

1

2 CTFP-TI

CTFP-TI

Recolhe e faz tratamento de dados na aplicação de pessoal
(férias, faltas, abonos, descontos); Processamento de salários;
Elabora ofícios para diversas entidades e procede ao arquivo
de documentos nos respectivos processos.

1

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

1

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

 

3

1

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

1

CTFP-TI

CTFP-TI

1

CTFP-TI

1

1

2

CTFP-TI

12º ano de escolaridade

1

1

1

CTFP-TI

CTFP-TI

12º ano de escolaridade

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos
telef. internos chamadas recebidas; presta informações dentro
do seu âmbito; anota sempre que necessário as mensagens
que respeitem a assuntos de serviço e transmite-as por escrito
ou oralmente; zela pela conservação do material à sua guarda.

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Promove as acções necessárias ao recrutamento de pessoal;
elabora contratos de trabalho; recolhe e faz tratamento de
dados na aplicação de Pessoal; presta apoio no
processamento de salários; presta informações; inscreve os
trabalhadores nas acções de formação.

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI
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Coordenador Técnico ***********
Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regul. de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

** ** **

A desempenhar funções de Coordenador Técnico 1 CTFP-TI

Divisão de Gestão Urbanística - DGU

Divisão de Planeamento e Urbanismo - DPU

 

Assistente Técnico

Técnico Superior

Planeia, implementa, gere e actualiza o SIG Municipal; efectua
estudos e análises SIG para apoio a projectos municipais;
transforma cartografia e PMOT para o formato SIG; coordena
internamente as acções de um projecto da Operação +MARIA.

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

1

CTFP-TI

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

Planeia, implementa, gere e actualiza o SIG M.;apoia as
secções na geo-referenciação de informação alfanumérica e
na elaboração de trabalhos de análise espacial; inventaria,
estrutura e gere informação referente a planos,
estudos/projectos municipais.

Coordena as actividades desenvolvidas na divisão, bem como
a actividade dos Técnicos Superiores.

CTFP-TI

CTFP-TI

Emite guias, alvarás e certidões; notifica o licenciamento aos
técnicos; notifica a aprovação/deferimento/outros
procedimentos de processos aos interessados, bem como
atendimento telefónio relacionado com processos a seu cargo

Acompanha e monitoriza os IGT, de âmbito nacional, regional
e intermunicipal; elabora os processos de elaboração, revisão,
alteração e suspensão de PMOT; elabora estudos urbaníst.,
loteamentos, análises técnicas e informações de apoio à DGU.

1

1

Elabora os processos de elaboração, revisão, alteração e
suspensão de PMOT; acompanha os IGT; elabora posturas e
regulamentos de OTU; emite pareceres a normas urbaníst.
constantes dos PMOT e no RJIGT; elabora estudos urbaníst. e
loteamentos.

CTFP-TI

Organiza o arquivo e os processos para arquivo; procede ao
levantamento e envio de dados para efeitos de estatística das
Finanças; extrai fotocópias e faz pesquisa nos processos em
arquivo. Assegura o atendimento geral telefónico quando
solicitada.

Realiza a pré-analise dos projectos de Arquitectura, em termos
de cálculos dos parametros urbanísticos e efectua o cálculo de
taxas de licenciamento e de admissão de comunicação prévia
de operações urbanísticas

Bach. Ciências 
Administrativas

12º ano de escolaridade

Efectua pagamentos e recebimentos; emite cheques; faz
transferências bancárias; efectua depósitos bancários e
controla as disponibilidades.

Licenciatura em Engª. Civil

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Recebe, armazena e fornece, contra requisição, matérias-
primas, ferramentas, acessórios e materiais diversos; faz o
controlo físico de stocks e zela pelas boas condições de
armazenagem dos materiais.

Licenciatura em 
Contabilidade

12º ano de escolaridade

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Subunidade - Secção de Armazéns e
Economato - Compete as funções previstas
no ponto 2 da alínea b2), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho 

Escolaridade obrigatória

Licenciatura em Engª. Civil

12º ano de escolaridade

Licenciatura em 
Arquitectura

Licenciatura/ 
Especialização SIG

12º ano de escolaridade

Licenc.Planeamento 
Regional e Urbano

Subunidade - Secção Administrativa - À
Secção Administrativa compete as funções
descritas no ponto 2 da alínea c1), da
Organização dos Serviços Municipais -
Despacho

Assistente Operacional

Licenciatura Geografia e 
Planeamento

Assistente Técnico

À Divisão de Planeamento e Urbanismo
compete as funções descritas nos artigos 3º e
9º do Regulamento da Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos e
deverá ser dirigida por um chefe Divisão
dotado de competência Técnica e aptidão para
para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. 

12º ano de escolaridade

Procede à análise e informação técnica de projectos de
arquitectura, projectos de especialidades, informa sobre
processos de demolição e realiza vistorias.

Gere os processos de licenciamento de estabelecimentos
industriais e pedreiras; integra a comissão de vistorias para
atribuição de Autorização de Utilização e exerce a função de
coordenadora de segurança de obras/empreitadas públicas. 

Coordena as actividades desenvolvidas na divisão, nas
unidades orgânicas que lhe estão adstritas, bem como nos
Técnicos Superiores

Coordenador Técnico

Procede ao processamento de despesa e receita e de
operações não orçamentais e ao tratamento de IVA; executa
operações de fim de exercício; estabelece contactos com
fornecedores e faz conferência de documentos. 

10º ano de escolaridade

Formação Profissional 
Adequada

Licenciatura em Engª. Civil

9º ano de escolaridade

Escolaridade obrigatória

Licenciatura em Engª. 
Geológica

Chefe de Divisão

Coordenador Técnico
Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Técnico Superior

À Divisão Financeira compete as funções
descritas nos artigos 3º e 7º do Regulamento
da Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau. A Divisão é composta
pelas subunidades orgânicas Contabilidade e
Armazéns e Economato.

Chefe de DivisãoÀ Divisão de Gestão Urbanística compete as
funções descritas nos artigos 3º e 8º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos e deverá
ser dirigida por um chefe Divisão dotado de
competência Técnica e aptidão para para o
exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. A Divisão é composta por uma
subunidade orgânica Administrativa.

Assistente Técnico

Subunidade - Secção de Contabilidade -
Compete as funções previstas no ponto 2 da
alínea b1), da Organização dos Serviços
Municipais - Despacho

Licenciatura nas áreas de 
Economia, Gestão ou 

Contabilidade

Procede ao tratamento contabilístico do imobilizado;
processamento de despesa e receita; elabora informação a
prestar às entidades oficiais; executa operações de fim de
exercício e faz conferência de documentos.

1

 

1

1

1

1

1

Procede à imputação de despesas a centros de custos e ao
controlo de contratos e de facturação.

Processa, classifica e confere documentos de receita e
despesa; emite relatórios de gestão de acordo com as
solicitações superiormente transmitidas.

Procede à conferência de contas correntes; arquiva
documentos e realiza tarefas de expediente geral e de apoio à
Secção de Contabilidade.

Procede ao processamento de despesa e receita; executa
operações de fim de exercício; estabelece contactos com
fornecedores e faz conferência de bancos e de documentos. 

1

1

Faz notificações; procede ao levantamento e envio de dados
para efeitos de estatística do INE; procede à tramitação de
processos; faz atendimento telefónico; digitaliza e associa
documentos aos processos; emite certidões.

Procede à análise e informação técnica de projectos de
especialidades, projectos de loteamento e projectos de obras
de urbanização; informa sobre processos de demolição e
realiza vistorias.

1

1

1

2

1

Licenc.Planeamento 
Regional e Urbano

1

1

1

 

1 (Regime 
Substituição)

CTFP-TI

 

3

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

 

1

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI

CTFP-TI

1

1

1

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI
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Divisão de Edifícios e Urbanização - DEU

Divisão de Infraestruturas e Ambiente - DIA

Licenciatura Engª 
Ambiente

Procede à gestão de Projectos de Educação Ambiental
(Bandeira Azul; Eco-Escolas,Fapas);Elabora pareceres de
carácter técnico, faz a fiscalização e acompanh. de obras.

1  CTFP-TI

Licenciatura Eng. Electrot. Elabora projectos e pareceres de carácter técnico,na área de
electotécnia; faz a fiscalização e acompanhamento de obras. 1 CTFP-TI

Divisão de Serviços Operacionais - DSO

Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem eléctrica;
instala máquinas e equipamentos eléctricos, sonoros,
caloríficos, luminosos ou de força motriz; dispõe e fixa os
condutores; corta, dobra e assenta calhas e tubos metálicos,
plásticos e outros.

Elabora relações diárias da distribuição do pessoal nas
diversas frentes de obras, bem como relações dos materias
aplicadas nas referidas obras.

Encarregado Operacional

Coordena, orienta e supervisiona as actividades descritas no
ponto 2, alínea f1) e f2), do despacho do Sr. Presidente da
Câmara, constante do Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos.

1 CTFP-TI
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2

1

1

8

Detecta as avarias mecânicas; repara, afina, monta e
desmonta os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas, bem como
outros equipamentos motorizados ou não; executa outros
trabalhos de mecânica geral; faz a manutenção e controlo de
máquinas e motores.

Executam trabalhos de construção, reparação e manutenção
dos Edifícios Públicos; Procede ao assentamento de tubos e
manilhas; executa muros e estruturas simples; monta e
desmonta estruturas.

Escolaridade obrigatória

(Regime 
Substituição)

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

 

Presta apoio administrativo à Secção Administrativa da Divisão
de Edifícios e Urbanização.

1

 

Desenvolve as actividades necessárias para dar cumprimento 
às competências descritas no artigo 4º do Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais do Município de Vagos.

Cordena as actividades das subunidades orgânicas afectas à
Divisão

Técnico Superior

Planeia, implementa, gere e actualiza o SIG Municipal; efectua
estudos e análises SIG para apoio a projectos municipais;
transforma cartografia e PMOT para o formato SIG; coordena
internamente as acções de um projecto da Operação +MARIA.

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

1

1

Licenciatura em Engª. Civil

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

(Regime 
Substituição)1

 1

 

 

CTFP-TI

CTFP-TI

Licenciatura em 
Engenharia Civil

1

CTFP-TI

Coordena as actividades da subunidade orgânica, bem como
dos Técnicos Superiores; Participa na elaboração/execução
das candidaturasao QREN; Controla a gestão de Empreitadas
e Obras Públicas.

Procede à execução de projectos de obras, ao
acompanhamento em obra e apoio a trabalhos diversos
solicitados pelo Chefe Divisão Serviços Operacionais.

A desempenhar funções de Chefe da Divisão

Elabora desenhos técnicos e apoia na organização de proce.
relativos a projectos e empreitadas.

1

1

1

Licenciatura/ 
Especialização SIG

Técnico Superior

Subunidade - Secção de Manutenção e
Equipamentos - Compete as funções descritas
no ponto 2 da alínea f1), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho

Licenciatuta em Engª. Civil

Formação Complementar 
em Informática

À Divisão de Serviços Operacionais compete
as funções descritas nos artigos 3º e 12º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos e deverá
ser dirigida por um chefe Divisão dotado de
competência Técnica e aptidão para para o
exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. A Divisão é composta pelas seguintes
subunidades: Secção de Manutenção e
Equipamentos; Secção de Máquinas e
Viaturas; Secção de Edifícios; Secção de
Higiene e Limpeza Pública; Secção de
Espaços Verdes e Secção de Vias de
Comunicação.

À Divisão de Infraestruturas e Ambiente
compete as funções descritas nos artigos 3º e
11º do Regulamento da Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos e
deverá ser dirigida por um chefe Divisão
dotado de competência Técnica e aptidão para
para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. A Divisão é composta por uma
subunidade orgânica Administrativa - EOP
Infraestruturas

Técnico Superior

Chefe de Divisão

Assistente Técnico

Chefe de Divisão

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Coordenador Técnico

À Divisão de Edifícios e Urbanização compete
as funções descritas nos artigos 3º e 10º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos e deverá
ser dirigida por um chefe Divisão dotado de
competência Técnica e aptidão para para o
exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. A Divisão é composta por uma
subunidade orgânica Administrativa - EOP
Edifícios e Urbanização.

Licenciatura em 
Arquitectura

Converte a informação cartográfica e temática para formato
SIG; regista processos de obras, licenças de utilização e
publicidade no SIG; disponibiliza informação geográfica para
as diversas divisões da CM; actualiza os dados alfanuméricos
cadastrais.

12º ano de escolaridade

À Divisão de Planeamento e Urbanismo
compete as funções descritas nos artigos 3º e
9º do Regulamento da Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos e
deverá ser dirigida por um chefe Divisão
dotado de competência Técnica e aptidão para
para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. 

Assistente Operacional

Assistente Operacional

Subunidade                                                                                              
Secção Administrativa - EOP Edifícios e
Urbanização À Secção
Administrativa compete as funções descritas
no ponto 2 da alínea d1), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho

Elabora projectos e pareceres de carácter técnico; fiscaliza e
faz acompanhamento de obras.

Chefe de Divisão

12º ano de escolaridade

Licenciatura Engª. Civil

Subunidade - Secção Administrativa - EOP
Infraestruturas, compete as funções descritas
no ponto 2 da alínea e1), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho

Elabora levantamentos topográficos e cadastrais.

Técnico Superior

Escolaridade obrigatória

Licenciatura em Engª. Civil

Técnico Informática Adjunto

Bach. Engenharia 
Geográfica

Curso Tecnológico Nivel III

Transporte de pequenos materias e trabalhadores às diversas
frentes de trabalho; Apanha e Recolha de Canídeos;
Manutenção de Parques Desportivos/Infantis da CM; Apoio a
todos os eventos realizados pela C.M.; Realiazação de
pequenas reparações em Edifícios Públicos.

1

CTFP-TI

 

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

Coordena as actividades da subunidade orgânica, bem como
dos Técnicos Superiores; Participa na elaboração/execução
das candidaturasao QREN; Controla a gestão de Empreitadas
e Obras Públicas.

Licenciatura em 
Arquitectura

Procede à colocação, substituição e manutenção dos sinais
de trânsito;Procede ao assentamento de tubos e manilhas;
executa muros e estruturas simples; monta e desmonta
estruturas;

1

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI

 

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI

1

1

CTFP-TI

CTFP-TI

CTFP-TI
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A Desempenhar Funções de Encarregado Sec. De Vias e
Comunicações

A Desempenhar Funções de Encarregado Sec. De
manutenção e Equipamentos e Sec. Máquinas e Viaturas

Conduz autocarros de transporte de passageiros, atendendo à
segurança e comodidade daqueles; assegura o bom estado de
funcionamento dos veículos e comunica as ocorrências
anormais detectadas nos mesmos.

Procede ao assentamento de tubos e manilhas, executa muros 
e estruturas simples; monta e desmonta estruturas. Executa 
trabalhos de reparação, construção e manutenção e edificios 
municipais, bem como executa limpesa de bermas e valetas.

Executa e repara canalizações de àguas e Esgotos em
Edifícios da Câmara Municipal. (Desempenha o cargo de
Secretàrio do Sr. Presidente da Câmara) A 
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Técnico Superior Bach. Eng.ª Ambiente
Coordena o sector de Higiene e Limpeza; procede ao
tratamento de dados do sector e apoia nas actividades de
educação ambiental.

1

Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito e ao
levantamento de restos mortais; cuida do cemitério municipal.

1

Ajuda o Motorista no Trabalho com a Cisterna na recolha de
àguas Residuais 1

Encarregado Operacional

Coordena, orienta e supervisiona as actividades descritas no
ponto 2, alínea f3) e f5), do despacho do Sr. Presidente da
Câmara, constante do Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais do Município de Vagos.

1 CTFP - TI

En
ca

rre
ga

do
 

da
s 

Se
cç

õe
s 

de
 E

di
fíc

i e
 

Es
pa

ç 
Ve

rd
.

A Desempenhar Funções de Encarregado das Sec.de Edificíos
e Espaços Verdes

Assegura a manutenção e conservação dos jardins, espaços
verdes públicos e zonas envolventes; executa os projectos de
construção dos mesmos;promove o combate às pragas e
doenças vegetais e zela pela conservação de todo o material e
equipamento utilizado.

1

9

19

Procede ao assentamento de tubos e manilhas, Executa 
muros e estruturas simples; monta e desmonta estruturas. 

Executam trabalhos de reparação, construção e manutenção 
do edificios da Câmara Municipal.
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Executa e repara canalizações de àguas e Esgotos em
Edifícios da Câmara Municipal. (Trabalhadores Cedidos à
ADRA por acordo de cedência)

3Escolaridade obrigatória

Escolaridade obrigatória

Subunidade - Secção de Espaços Verdes -
Compete as funções descritas no ponto 2 da
alínea f5), da Organização dos Serviços
Municipais - Despacho

Subunidade - Secção de Higiene e Limpeza
Urbana - Compete as funções descritas no
ponto 2 da alínea f4), da Organização dos
Serviços Municipais - Despacho

Subunidade - Secção de Máquinas e Viaturas  - 
Compete as funções descritas no ponto 2 da
alínea f2), da Organização dos Serviços
Municipais - Despacho

Assistente Operacional

Subunidade - Secção de Edifícios - Compete
as funções descritas no ponto 2 da alínea f3),
da Organização dos Serviços Municipais -
Despacho

Assistente Operacional

Escolaridade obrigatória

Assistente Operacional

Conduz máquinas pesadas e veículos especiais; zela pela
manutenção e limpeza das viaturas e comunica as ocorrências
anormais detectadas nas mesmas.

Conduz viaturas pesadas e veículos especiais; zela pela
manutenção e limpeza das viaturas e comunica as ocorrências
anormais detectadas nas mesmas.

Executa sistemas de rega de jardins e as respectivas
reparações; Executa e repara Canalizações de àguas e
esgotos em Edifícios da C.M.

Assegura a manutenção e conservação dos jardins, espaços
verdes públicos e zonas envolventes; executa os projectos de
construção dos mesmos;promove o combate às pragas e
doenças vegetais e zela pela conservação de todo o material e
equipamento utilizado.

15

Procede à remoção de lixos e equiparados; executa trabalhos
de conservação e limpeza de ruas, valetas, sarjetas e
passeios; procede à extirpação de ervas e lavagem de vias
públicas

Executa trabalho em madeira, através de moldes que lhe são
apresentados; serra e topia as peças, lixa e cola material,
ajustando as peças na prensa; assenta, monta e acaba as
peças nas obras e procede a transformações das peças.

CTFP - TI

CTFP-TI

1

15

CTFP - TI
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Encarregado Operacional

Coordena, orienta e supervisiona as actividades descritas no
ponto 2, alínea f6), do despacho do Sr. Presidente da Câmara,
constante do Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos.

1 CTFP-TI

Executa trabalhos de conservação e limpeza dos pavimentos,
dos marcos, balizas ou quaisquer outros sinais colocados na
via; assegura o ponto de escoamento das águas, tendo que
limpar valetas, desobstruir aquedutos e compor bermas.

Executa trabalhos de conservação e limpeza dos pavimentos,
dos marcos, balizas ou quaisquer outros sinais colocados na
via; assegura o ponto de escoamento das águas, tendo que
limpar valetas, desobstruir aquedutos e compor bermas.

Prepara pavimentos para revestimento em calçada portuguesa
e similares; repara pavimentos.

Divisão de Acção Social - DAS

Efectua atendimento e encaminhamento para medidas de
inserção de indivíduos/famílias em situação de exclusão social,
carência económica, carência habitacional e de saúde; efectua
atendimento, gestão e acompanhamento processual na CPCJ;
colabora com as instituições públicas e privadas para intervir
na área de acção social.

1

1

1

Fiscal Municipal 2ª Classe Formação Complementar 
do CEFA Apoio administrativo à Divisão de Acção Social 1 CTFP - TI

Divisão de Educação e Cultura - DEC

Trata de assuntos relacionados com educação pré-escolar e
ensino básico (conferência de mapas, processamento de
verbas, envio à DREC dos mapas mensais da Componente
Apoio à Família e dos encargos com as assistentes
operacionais).

Gestão dos transportes escolares; gestão do serviço de
autocarro; gestão de visitas de estudo; gestão do fundo
pedagógico e administrativo dos professores; gestão de
ementas; gestão da manutenção das infra-estruturas do 1ª
CEB e Jardins de Infância; apoio admimistrativo.

12º ano de escolaridade

As funções descritas para o ensino de Actividade Física e
Desportiva, no Despacho nº 8683/2011, de 28 de Junho

Organiza o funcionamento da Rede pré-escolar e escolar do
Concelho; Coordena o funcionamento das Actividades de
Enriquecimento Curricular, da Componente de Apoio à Família,
o fornecimento de refeições e os transportes escolares e a
gestão da plataforma Vagoseduca.

As funções descritas para o ensino de Música, no Despacho nº
8683/2011, de 28 de Junho

12

CTFP-TI

8

Limpa pavimentos, caminhos e estradas; recobre e conserta
os mesmos, espalhando massas betuminosas.

A desempenhar funções de Chefe da Divisão  

1

CTFP-TD           
(termo 

resolutivo)

Executa medidas de carácter habilitativo e preventivo no
âmbito da Intervenção Precoce; instaura Processos de
Promoção e Protecção, no âmbito da CPCJ e realiza avaliação
e intervenção psicológicas na comunidade escolar e
comunidade carenciada em geral.

Licenciatura em Psicologia

Técnico Superior

Técnico Superior

Licenciatura em Ciências 
da Educação

As áreas de formação são 
as constantes do artigo 12º 
do Regulamento anexo ao 
Despacho nº 14460/2008 
de 15 de Maio, alterado e 

republicado pelo Despacho 
do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto e da 

Educação nº 8683/2011, 
de 28 de Junho

Chefe de Divisão

Técnico Superior

Técnico Superior

Licenciatura em Serviço 
SocialChefe de Divisão

Licenciatura em Serviço 
Social

À Divisão de Acção Social compete as funções
descritas nos artigos 3º e 13º do Regulamento
da Organização dos Serviços Municipais do
Município de Vagos e deverá ser dirigida por
um chefe Divisão dotado de competência
Técnica e aptidão para para o exercício de
funções de direcção, coordenação e controlo,
que reúnam um minímo de quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo o exercício
ou provimento seja exixivel uma licenciatura,
dado tratar-se de um cargo de direcção
intermédia do 2º grau.

Ao Serviço de Educação compete as funções
descritas no nº 4 do artigo 14º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos

Subunidade - Secção de Vias de 
Comunicação - Compete as funções descritas 
no ponto 2 da alínea f6), da Organização dos 

Serviços Municipais - Despacho

Assistente Técnico

À Divisão de Educação e Cultura compete as
funções descritas nos artigos 3 e 14º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos e deverá
ser dirigida por um chefe Divisão dotado de
competência Técnica e aptidão para para o
exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. 

Escolaridade obrigatória

12

***

2

1

****

1

Técnico Superior

Coordena as actividades desenvolvidas na Divisão

 

CTFP-TD           
(termo 

resolutivo)

Licenciatura em Ciências 
da Educação

As áreas de formação são 
as constantes do artigo 16º 
do Regulamento anexo ao 
Despacho nº 14460/2008 
de 15 de Maio, alterado e 

republicado pelo Despacho 
do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto e da 

Educação nº 8683/2011, 
de 28 de Junho

As áreas de formação são 
as constantes do artigo 9º 
do Regulamento anexo ao 
Despacho nº 14460/2008 
de 15 de Maio, alterado e 

republicado pelo Despacho 
do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto e da 

Educação nº 8683/2011, 
de 28 de Junho

As funções descritas para o ensino de Inglês,constantes do
Despacho nº 8683/2011, de 28 de Junho.

Coordena as actividades dos recursos humanos afectos à
Divisão; Participa na eleboração de todos os trabalhos da área
de Acção Social.

Procede ao assentamento de tubos e manilhas; executa muros
e estruturas simples; monta e desmonta estruturas. Executam
trabalhos de construção, reparação e manutenção dos
Edifícios C.M.
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CTFP-TD           
(termo 

resolutivo)

13

(Regime 
Substituição)

CTFP-TI

*****

CTFP - TI

 H
or

ár
io

s 
a 

te
m

po
 p

ar
ci

al
 H

or
ár

io
s 

a 
te

m
po

 p
ar

ci
al



mapa de pessoal município de Vagos

48

Técnico Superior

Licenciatura, 
complementada por um 
dos cursos instituidos 

pelos D.L. nº 20478/1931, 
22014/1932, 26026/1935 e 

49009/1969 de 06/11 , 
21/12, 07/11 e 16/05. - 

Curso Especializ. Ciências 
Document., opção em 

Documentação e 
Biblioteca, criado pelo D.L. 

87/82 de 13/07 e 
regulamentado pelas 
Portarias nºs. 448/83, 

449/83 e 852/85 de 19/04 
e 09/11, 

respectivamente;Outros 
Cursos de especialização 
pós licenciatura na área 

das Ciências Documentais 
de duração não inferior a 

dois anos, ministrados  
instit. ensino universit.

Concebe e planeia serviços e sistemas de informação;
estabelece e aplica critérios de organização e funcionamento
dos serviços; selecciona, classifica e indexa documentos sob a
forma textual, sonora, visual ou outra, para o que necessita de
desenvolver e adaptar sistemas de tratamento automático ou
manual, de acordo com as necessidades específicas dos
utilizadores; define procedimentos de recuperação e
exploração de informação; apoia e orienta o utilizador dos
serviços; promove acções de difusão, a fim de tornar
acessíveis as fontes de informação primária, secundária e
terciária; coordena e supervisiona os recursos humanos e
materiais necessários às actividades a desenvolver e procede
à avaliação dos resultados.

1 CTFP-TI

Especialista de Informática Licenciatura em 
Informática

Desempenha funções de concepção e aplicação nas seguintes
áreas: gestão e arquitectura de sistemas de informação, infra-
estruturas tecnológicas e engenharia de software.

1 CTFP-TI

Ao Serviço de Arquivo compete as funções
descritas no nº 6 do artigo 14º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos

Técnico Superior Licenciatura em Arquivo

Concebe, planeia e implementa sistemas de gestão integrada
de arquivos; desenvolve sistemas de organização,
classificação e avaliação dos documentos; concebe
instrumentos de pesquisa (guias, inventários, catálogos,
índices e outros); orienta o utilizador na pesquisa documental;
coordena trabalhos que tenham em vista a conservação e o
restauro dos documentos; promove acções de difusão
documental; concebe e coordena a produção editorial; emite
certidões da documentação arquivada.

1 CTFP-TI

Compete o desempenho das funções constantes no AnexoIV
do Decreto-Lei nº 184/2004, de 29 de Junho, alterado pelo
Decreto-Lei nº 147/2005, de 26 de Agosto, e pelo Decreto-Lei
nº 262/2007, de 19 de Julho, bem como as funções constantes
do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de
Vagos, a seguir mencionadas: Acompanhar e vigiar as crianças 
e jovens durante os recreios escolares, zelando pela sua
segurança e intervindo sempre que se comprove necessário e
urgente; Acompanhar e vigiar as crianças e jovens, em
situação de sala de aula, nas ausências dos professores,
assegurando os tempos letivos de acordo com as orientações,
de forma autónoma; Acompanhar e vigiar as crianças e jovens
em situação de visitas de estudo ou saídas ao exterior,
zelando pela sua segurança.

Presta apoio administrativo ao Serviço de Bibliotecas.

CTFP-TI

16

Realiza tarefas relacionadas com a aquisição, o registo, a
catalogação, a cotação, o armazenamento de espécies
documentais, a gestão de catálogos, os serviços de
atendimento, de empréstimo e de pesquisa bibliográfica, assim
como a preparação de instrumentos de difusão, aplicando
normas de funcionamento de bibliotecas e serviços de
documentação de acordo com métodos e procedimentos
previamente estabelecidos.

As funções descritas para as Actividades Lúdico-Expressivas,
no Despacho nº 8683/2011, de 28 de Junho

As funções descritas para o ensino de Música, no Despacho nº
8683/2011, de 28 de Junho

CTFP-TD           
(termo 

resolutivo)
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Colabora com os docentes no acompanhamento dos alunos
entre e durante as actividades lectivas; zela pela manutenção
das normas de compostura, silêncio, limpeza e conservação
do material e instalações.
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CTFP-TI

CTFP-TI

Técnico Superior

Curso Tecnológico/ 
Profissional/ Outros nível 

III - Técnico de Biblioteca e 
Documentação

Assistente Operacional

Ao Serviço de Bibliotecas compete as funções 
descritas no nº 5 do artigo 14º do 

Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais do Município de Vagos

Ao Serviço de Educação compete as funções
descritas no nº 4 do artigo 14º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos

Assistente Técnico

Técnico Superior
CTFP-TD           

(termo 
resolutivo)

4

Escolaridade obrigatória

12º ano de escolaridade

As áreas de formação são 
as constantes do artigo 18-
Bº do Regulamento anexo 

ao Despacho nº 
14460/2008 de 15 de Maio, 
alterado e republicado pelo 

Despacho do Sr. 
Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação nº 
8683/2011, de 28 de Junho

As áreas de formação são 
as constantes do artigo 16º 
do Regulamento anexo ao 
Despacho nº 14460/2008 
de 15 de Maio, alterado e 

republicado pelo Despacho 
do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto e da 

Educação nº 8683/2011, 
de 28 de Junho

4
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Divisão da Juventude e Desporto - DJD

Assistente Técnico 12º ano de escolaridade

Efectua o antendimento administrativo aos utilizadores da 
piscina; Procede às inscrições dos utilizadores, bem como 
procede ao recebimento mensal dos valores cobrados aos 
utilizadores;Emite os documentos de cobrança; Envia os 

dados dos utilizadores para efeito de seguros e procede à 
manutenção e actualização da base de dados.

1 CTFP-TI

Encarregado Operacional Escolaridade obrigatória

Supervisiona as actividades dos trabalhadores do Pavilhão e 
da Piscina Municipal; é responsável pela manutenção da 
Piscina (tratamento da água, limpeza das instalações) e 

parquímetros; participa na organização de eventos da CM; 
presta apoio à Assembleia Municipal.

1 CTFP-TI

Divisão de Sistemas de Informação - DSI

Especialista de Informática Bach. Eng.ª Informática
Desempenha funções de concepção e aplicação nas seguintes
áreas: gestão e arquitectura de sistemas de informação, infra-
estruturas tecnológicas e engenharia de software.

1

9º ano de escolaridade e 
Formação Complementar 

em Informática
A desempenar funções de Coordenador Técnico de Informática 1

Curso Tecnológico Nivel III

Manutenção e gestão da infra-estrutura de rede, das
aplicações SIGMA, do arquivo documental, do parque escolar
e do parque dos EI; instalação e manutenção de
hardware/software; implementação de
workflows;acompanhamento dos utilizadores nos serviços
informáticos.

1

Formação Complementar 
em Informática

CTFP-TI2

-

Coordena, orienta e supervisiona as actividades da
Informática; afere as necessidades dos meios materiais
indispensáveis ao funcionamento da Inf.;organiza os
processos referentes aos serviços de Informática.

3

Coordena as actividades desenvolvidas na Divisão ( Piscinas,
Pavilhão e eventos Desportivos)

CTFP-TI

1

2 CTFP-TI

Procede à limpeza das instalações da Piscina Municipal, trata
dos espaços envolventes e presta apoio na secretaria da
Piscina.

Faz a limpeza do Pavilhão Municipal; procede à abertura e
encerramento do mesmo e garante o seu bom funcionamento.

(Comissão de 
Serviço)

-

Técnico de Informática

À Divisão de Sistemas de Informação compete
as funções descritas no artigo 16º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos

Técnico Superior

Licenciatura na área de 
Desporto

Coordena a prescrição e avaliação aos utentes de actividades
físicas e desportivas; coordena a avaliação da qualidade dos
serviços prestados, bem como propõe ou implementa medidas
visando a melhoria dessa qualidade; coordena a produção das
actividades físicas e desportivas; superintende tecnicamente,
no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as
actividades físicas e desportivas nelas desenvolvidas. 

Assistente Operacional

À Divisão da Juventude e Desporto compete
as funções descritas nos artigos 3º e 15º do
Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Vagos e deverá
ser dirigida por um chefe Divisão dotado de
competência Técnica e aptidão para para o
exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo, que reúnam um
minímo de quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo o exercício ou provimento
seja exixivel uma licenciatura, dado tratar-se
de um cargo de direcção intermédia do 2º
grau. 

Coordenador Técnico de Informática

Chefe de Divisão

Licenciatura na área de 
Desporto

Escolaridade obrigatória

CTFP-TI
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Cargo/carreira/categoria Nº postos de trabalho Necessidades

Director de Departamento 0 1

Chefe de Divisão 0 9

Comandante Operacional 
Municipal 1 0

Técnico Superior 35 9

Técnico Superior - Professor 
AEC's 39 0

Coordenador Técnico de 
Informática 1 0

Especialista de Informática 1 1

Técnico de Informática 1 1

Técnico de Informática Adjunto 1 0

Fiscal Municipal 4 0

Coordenador técnico 8 1

Assistente técnico 23 6

Encarregado operacional 1 3

Assistente operacional 116 9

TOTAL 231 40

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria
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