JUNTA DE FREGUESIA DE CÂMARA DE LOBOS – MAPA DE PESSOAL PARA 2017
(Mapa a que se refere o artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - LTFP, Lei nº 35/2014 de 20 de Junho)

Atribuições/competências/atividades

- Gerir os serviços e recursos humanos.
- Executar as obras que constam do Plano.
- Elaborar e submeter à aprovação do órgão
deliberativo regulamentos e posturas.
- Proceder ao registo e licenciamento de canídeos
e gatídeos.
- Elaborar e manter atualizado o Cadastro dos
Bens Móveis e Imóveis da Freguesia.
- Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia
de Freguesia as opções do Plano e Orçamento e
as suas revisões.
- Executar as opções do Plano e Orçamento, bem
como aprovar as suas alterações.
- Passar atestados e lavrar termos de identidade
e justificação administrativa.
- Elaborar e aprovar a Norma de Controlo
Interno, o Inventário de todos os bens e os
documentos de Prestação de Contas.
- Proceder e atualizar o recenseamento eleitoral
e coordenar as eleições.
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(1) - Presidente em regime tempo inteiro, secretário e tesoureiro recebem compensação para encargos e dois vogais recebem senhas de presença por reunião
(2) - Membros da Assembleia de Freguesia, recebem senhas de presença

APROVADO EM REUNIÃO DE JUNTA REALIZADA A ______/______/20___

E

EM REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA A ______/______/20___

