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Alteração do Mapa de Pessoal da Freguesia da Guarda 

 

O Mapa de Pessoal compreende o número e a caraterização dos postos de trabalho 

necessários ao desenvolvimento da ação política da freguesia. 

Atualmente a freguesia mantem na área administrativa, sete funcionários entre os quais 

um técnico superior, cinco assistentes técnicos e um outro funcionário a desempenhar 

funções idênticas mas com a categoria de assistente operacional. 

A junta de freguesia entende que esta situação configura alguma injustiça e pretende-se 

com esta proposta de alteração do mapa de pessoal reparar temporariamente no quadro 

da lei geral em vigor que limita este género de alterações a um período máximo de 

dezoito meses. 

Pretende-se criar um lugar de assistente técnico e, respeitando as condições de 

mobilidade intercarreiras, enquadrar e ultrapassar a situação do referido funcionário, 

pelo menos, e no quadro do prescrito na lei do orçamento de estado, num período de 

dezoito meses. 

Com a eventual aprovação desta proposta e acreditando que oportunamente as 

condições, económicas do país possam vir a melhorar, poder-se-á, no futuro, consolidar a 

justeza da pretensão e justificação aduzida para esta proposta de alteração do mapa de 

pessoal da Freguesia da Guarda. 

 A proposta de alteração do mapa de pessoal compreende também o encargo financeiro 

mensal estimado no valor aproximado de cento e oitenta euros. 

Depois, a proposta do mapa de pessoal contempla ainda a hipotética e futura substituição 

por via concursal de um lugar de assistente operacional em razão da aposentação de um 

outro funcionário de modo a precaver uma futura intenção deste ou dos próximos 

executivos da freguesia 

Assim, propomos, à Assembleia de Freguesia que no quadro do planeamento dos serviços 

quantificação e caracterização dos postos de trabalhos necessários para o 

desenvolvimento das atividades, verifica-se a necessidade atual de um Assistente 

Operacional realizar funções de Assistente Técnico nos termos do artigo 100º da LVCR 

(com o conteúdo funcional constante do seu anexo), a alteração do Mapa de Pessoal, 

conforme documento anexo e que se consideram parte integrante da presente proposta. 




