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1. INTRODUÇÃO

O mapa de pessoal para 2019 identifa o número e o peril dos refursos humanos

nefessários para assegurar as atiidades de natureza permanente ou temporária, tendo em

fonsideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetios iiados, as fompetênfias das

unidades  orgânifas  e  os  refursos  inanfeiros  disponíieis  do  Munifípio  de  Águeda  nesse

período.

Em termos globais, o mapa de pessoal para 2019 apresenta os seguintes ialores:

· 560 postos de trabalho previstos;

·446 postos de trabalho ocupados;

·114 postos de trabalho vagos.

A  diferença  entre  o  número  de  postos  de  trabalho  preiistos  e  ofupados  resulta  da

nefessidade  de  uma  gestão  feiíiel  do  mapa  de  pessoal,  preiendo-se  a  possibilidade  de

noias admissões,  mobilidades de outros organismos ou noias mobilidades interfarreiras e

interfategorias,  balizadas  pelos  limites  a  iigorar  neste  ano  e  estabelefidos  pela  Lei  do

Orçamento de Estado.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

Nos termos do artgo 29º Da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os órgãos e seriiços

preieem anualmente o respetio mapa de pessoal, tendo em fonta as atiidades, de natureza

permanente ou temporária, a deseniolier durante a sua eiefução, fontendo a indifação do

número de postos de trabalho de que este farefe para o desenioliimento das respetias

atiidades,  sendo  aproiado  pela  entdade  fompetente  para  a  aproiação  da  proposta  de

orçamento.

O mapa de pessoal do Munifípio de Águeda deie assim fonter, a indifação do número

máiimo estmado de postos de trabalho nefessários para o desenioliimento das respetias

atiidades, farafterizados em função:

1. Da  atribuição,  fompetênfia  ou  atiidade  que  o  seu  ofupante  se  destna  a

fumprir ou eiefutar;

2. Do fargo ou da farreira e fategoria que lhes forrespondam;

3. Dentro de fada farreira  e/ou fategoria,  quando impresfindíiel,  da  área de

formação afadémifa ou proissional de que o seu ofupante deia ser ttular;



4. Do  peril  de  fompetênfias  transiersais  da  respetia  farreira  ou  fategoria,

regulamentado  por  portaria  e  fomplementado  fom  as  fompetênfias

assofiadas à espefiifidade do posto de trabalho.

A  estrutura  do  mapa  de  pessoal  fontempla  os  fargos  polítfos  e  as  respetias

nomeações  para  os  Gabinetes  de  Apoio,  as  diiersas  modalidades  de  relação  jurídifa  de

emprego públifo eiistentes no Munifípio de Águeda, nomeadamente, fontratos de trabalho

em funções públifas por tempo indeterminado e a termo resolutio, nomeações deinitias e

fomissões de seriiço. Atenta a sua natureza, não influi as prestações de seriiços. Está também

fontemplada informação sobre os postos de trabalho em regime de fedênfia de emprego

públifo na AdRA.

3. DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA

O  mapa  de  pessoal  traduz  a  preiisão  dos  refursos  humanos  que  se  estmam

nefessários,  anualmente,  para  a  prossefução  das  atribuições  e  atiidades  do  Munifípio,

referenfiando assim, os objetios a alfançar atraiés de um posto de trabalho, bem fomo o

fargo  ou  fategoria  que  forrespondem a tal  posto,  as  habilitações  nefessárias  para  o  seu

desempenho,  bem  fomo  a  faraterização  do  peril  funfional  de  fada  uma  das

farreiras/fategorias. Enfontra-se estruturado e organizado da seguinte forma:

Quadro 1 – Carreiras/Cargos existentes no Município de Águeda

Carreira/Cargo Categoria/Cargo

Cargos Dirigentes Direção Intermédia
Chefe de Diiisão
Chefe de Unidade Téfnifa

Carreiras de 
Regime Geral

Téfnifo Superior Téfnifo Superior

Assistente Téfnifo
Coordenador Téfnifo
Assistente Téfnifo

Assistente Operafional
Enfarregado Operafional
Assistente Operafional

Não reiista
Fisfal Munifipal
Fisfal de Leituras e Cobranças

Carreiras de 
Regime Espefial

Não Reiista Téfnifo de Informátfa



Os postos de trabalho integrados no mapa de pessoal enfontram-se diiididos em:

 Postos de trabalho preiistos;

 Postos de trabalho ofupados;

 Postos de trabalho iagos.

Importa esflarefer que o mapa de pessoal não se fonfunde fom o efetio munifipal, nem

mesmo o número preiisto fom os postos de trabalho ofupados. Este limita-se a representar a

preiisão de postos de trabalho nefessários, não forrespondendo nefessariamente ao número

de trabalhadores ao seriiço.

Seguem os mapas fom a desfriminação dos postos de trabalho por Unidade Orgânifa:


