
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

 
 
 

AVISO 
 
 
Em cumprimento do nº 4 do artigo 42º do Decreto-Lei nº 49/2003, de 25 de Março na redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 21/2006, de 2 de Fevereiro, se torna público o despacho de 
nomeação do licenciado, António Jorge da Silva Coelho, para o cargo de Comandante 
Operacional Municipal (COM), bem como a respectiva nota curricular. 
 

1. Considerando que a Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, vem definir o enquadramento 
institucional e operacional da Protecção Civil no âmbito municipal, estabelece a 
organização dos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC) e determina as 
competências do Comandante Operacional Municipal (COM); 

2. Considerando que nos termos dos números 1 e 4 do artigo 13º do referido diploma, em 
cada Município há um Comandante Operacional Municipal (COM), nomeado de entre o 
universo de recrutamento que a lei define para os Comandantes Operacionais 
Distritais; 

3. Considerando que de acordo com o disposto no número 1 do artigo 42º do Decreto-Lei 
nº 49/2003, de 25 de Março na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 21/2006, de 2 de 
Fevereiro, o recrutamento dos Comandantes Operacionais Distritais é feito de entre 
indivíduos, vinculados ou não à Administração Pública, que possuam licenciatura e 
experiencia funcional adequadas ao exercício daquelas funções; 

Determino, no uso da competência que me é conferida pelo nº 2 do artigo 13º da Lei nº 
65/2007, de 12 de Novembro, conjugado com o artigo 42º do Decreto-Lei nº 49/2003, de 25 
de Março na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 21/2006, de 2 de Fevereiro, a nomeação 
do licenciado, António Jorge da Silva Coelho para o cargo de Comandante Operacional 
Municipal (COM), em regime de comissão de serviço, pelo período de 1 ano, com a 
remuneração de 2.025,35, correspondente ao posicionamento 6, nível 31 da carreira de 
Técnico Superior, considerando que desempenha funções de apoio técnico no Gabinete 
Técnico Florestal do Gabinete Municipal de Protecção Civil, desta Câmara Municipal, 
desde 2005. 
A nomeação tem efeitos a partir da data do presente despacho. 

 

Nota relativa ao currículo académico e profissional 

António Jorge da Silva Coelho, licenciado em Geografia – Especialização em Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento em 15 de Dezembro de 1999. 

Técnico Superior (Geógrafo) na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, desde 14 de Maio de 
2002. 

Desempenho de funções de apoio técnico no Gabinete Técnico Florestal do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, desta Câmara Municipal, desde 2005. 

Participou em diversos cursos de formação, seminários, congressos, destacando-se, entre 
outros, os seguintes: “Encontro de segurança Rodoviária em Espaços Urbanos”, “Reunião de 
Esclarecimento sobre Cadernos Técnicos para elaboração dos Planos Municipais de 
Emergência de Protecção Civil”, “Jornada de Protecção Civil””, 1ª Jornada da associação dos 
Produtores Florestais – Que futuro para o sector Florestal?”, “I Encontro de Gabinetes Técnicos 
Florestais”, “Seminário sobre a Segurança na Floresta”, Formação - Acção em Planos de 
Defesa Contra Incêndios” entre outros. 

Município de Condeixa-a-Nova, 29 de Dezembro de 2009 
O Presidente da Câmara Municipal 

Jorge Manuel Teixeira Bento 


