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AVISO 
 

 

Designação em cargo de dirigente intermedio de 2.º grau - Chefe de Divisão Financeira (DF). 

Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações 

vigentes, que por despacho do Vice Presidente da Câmara, no exercício de competência  prevista 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugação com o nº 3 do art.º 57º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi 

conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e nos termos dos nºs 9 e 10 do artigo 21.º da 

citada Lei n.º 2/2004, foi designado em comissão de serviço, pelo período de três anos, com 

efeitos ao dia 01 de janeiro de 2021, para o cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe de 

Divisão Financeira, Eugénio João Tavares Salgueiro, por aceitação da proposta do júri do 

respetivo procedimento concursal, plasmada na ata n.º 3, de 1 de outubro de 2020, por considerar 

que o candidato possuía as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como 

os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal. 

Nota Curricular  
Nome: Eugenio João Tavares Salgueiro  
Data de Nascimento: 12 de dezembro de 1984  
Habilitações Académicas:  Licenciatura em Contabilidade e Auditoria 
    Pós-Graduação em Gestão Autárquica Avançada   
Competências teórico-práticas adquiridas e conferidas por certificados de formação 
profissional e de participação em congressos, seminários, conferências e jornadas na área a 
que se candidatou.  
Atividade Profissional, entre outras:  
01 de novembro 2006 a 31 julho 2007 – Câmara Municipal de Elvas – Estagiário, com 
classificação final de Muito Bom; 01 setembro 2007 a 01 setembro 2010 – Contrato a termo 
certo, Assistente técnico na Câmara Municipal de Elvas; 01 outubro 2011 – Contrato por 
tempo indeterminado na Câmara Municipal de Elvas – Técnico Superior;  
16 agosto 2019 até ao presente – Câmara Municipal de Elvas – Chefe de Divisão Financeira em 
regime de substituição.  
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Funções: 

Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do Município em consonância com as metas e 

objectivos fixados, designadamente nos programas anuais e plurianuais de atividade; gerir 

as candidaturas, contratos - programas, protocolos e outros, que impliquem movimentos 

financeiros; gerir a carteira de seguros do Município; promover a rentabilização dos recursos 

financeiros do Município e a captação de financiamentos e patrocínios; dinamizar os 

sistemas e os processos de cobrança de receitas e a liquidação de créditos do Município; 

organizar e manter os sistemas de contas do Município e um adequado sistema de 

informação para a gestão económica e financeira do Município; elaborar a revisão anual da 

tabela de taxas e tarifas; elaborar o Plano de atividades e orçamento anuais; e elaborar o 

relatório de atividades anual. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  
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