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Despacho n.º P08A/2017 

Atribuições de funções a funcionários da Junta de Freguesia 

 

Considerando a necessidade de organizar o desenvolvimento das atividades ou iniciativas a 

desenvolver pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e garantir uma afetação 

eficiente dos recursos humanos disponíveis.  

Considerando importante que os Vogais do executivo saibam quais os funcionários que 

prestam apoio para as atividades ou iniciativas relacionados com os Pelouros que lhes estão 

atribuídos. 

Considerando a polivalência funcional dos funcionários abaixo referidos e sem prejuízo da 

descrição das funções atribuídas. 

Considerando o Despacho n.º P01A/2017, de 20 de outubro, relativo à distribuição de 

cargos, funções, pelouros e compromissos. 

Considerando a delegação de poderes no Presidente da Junta, efetuada através da 

Proposta n.º JF 01A/2017, de 24 de outubro. 

Considerando que compete ao Presidente da Junta de Freguesia decidir, nos termos e ao 

abrigo do disposto na alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

matéria de gestão dos recursos humanos afetos à Junta de Freguesia. 

 

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, determino a afetação 

dos funcionários abaixo indicados para a realização de atividades e iniciativas da Junta de 

Freguesia:  

  

Responsável pelas atividades ou iniciativas relacionadas com os Pelouros do Ambiente e 

Associativismo Augi1; Feiras Temáticas2. 

  

Responsável pelas atividades ou iniciativas relacionadas com os Pelouros da Universidade 

Sénior3 e Juventude4; Gestão da página de Facebook; Gestão da página eletrónica da 

Junta de Freguesia; Comunicação interna e externa, Newsletter mensal e trimestral. 

  

Responsável pelas atividades ou iniciativas relacionadas com os Pelouros da Educação5; 

Mobilidade e Transportes e Saúde6; Comércio local7 e Bookcrossing8. 

 

                                                 
1
 Vogal Ricardo Varandas  

2
 Vogal Helena Cardoso  

3
 Vogal Helena Cardoso 

4
 Vogal Ricardo Varandas 

5
 Vogal Helena Cardoso 

6
 Vogal Victor Ferreira 

7
 Vogal João Castanho 

8
 Vogal Helena Cardoso 






