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DESPACHO n.° 33 / 2017

Considerando que:
- A alínea b) do art.º 41 da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, na redação dada peça Lei n.º
80/2015, de 3 de Agosto, e alínea b) do n.º 2 do art.° 3.2 da Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro, determinam que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil, entre
outros, o Coordenador Municipal de Proteção Civil (CMPC);
- Dispõe o n.21 do art.º 13.2 da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro que cada Município há
um CMPC, adaptação formulada pela força da segunda alteração à Lei n.º 27/2006, de 3 de
julho introduzida pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto;
- Estabelecem os n.ºs 2, 4 e 5 do mesmo artigo que o CMPC depende hierárquica e
funcionamento do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete a sua nomeação de
entre o universo de recrutamento que a lei define para os comandantes operacionais
distritais;
- O artigo 22.2 do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, estabelece que o recrutamento
dos comandantes operacionais distritais é feito de entre os indivíduos, com ou sem relação
jurídica de emprego público, que possuam licenciatura e experiência funcional adequadas
ao exercício daquelas funções.
Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.9 da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo n.º 2 do artigo 13.2 da Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro, nomeio, ao abrigo das disposições conjugadas nos n.º 2 e 4 do artigo 13.2 da Lei
n.º 65/2007, de 12 de novembro e do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de
maio, Duarte Gomes Marques, técnico superior do quadro de pessoal deste Município,
Coordenador Municipal de Proteção Civil, o qual é equiparado para efeitos remuneratórios
a titular de cargo de direção intermédia de 1.2 grau - Diretor de departamento municipal,
em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sucessivamente renovável por iguais
períodos.
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Mais determino, para cumprimento do disposto no n.2 4 do artigo 22 do Decreto-Lei n.2
73/2013, de 31 de maio, o presente Despacho deverá ser publicado no Diário da República,
2.2 série, bem como no sítio da Internet do município, acompanhados da nota relativa ao
currículo académico e profissional do designado.
O presente despacho produz efeitos na presente data.
Vila Pouca de Aguiar, 13 de Outubro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal

(Prof. António Alberto Pires de Aguiar Machado)
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NOTA CURRICULAR

Duarte Gomes Marques, licenciado em Engenharia Florestal e pós-graduado em Recursos
Florestais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Técnico Superior do quadro do Município de Vila Pouca de Aguiar, responsável, de 2002 a
2013, pelo Gabinete de Apoio ao Agricultor, e de 2004 a 2013, pelo Gabinete Técnico
Florestal, desenvolveu funções em vários domínios do planeamento, gestão e
desenvolvimento do território rural e da proteção civil.
Desempenhou, de 2013 a 2017, as funções de Vereador na Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar responsável pela proteção civil e pelo setor do desenvolvimento rural.
Desempenhou funções, de 2008 a 2012, de docente na Escola Superior Agrária de Viseu,
Instituto Politécnico de Viseu, responsável pelas unidades curriculares de Fogos Florestais,
Tecnologias dos Produtos Florestais, Silvicultura I, Silvicultura II, Conservação de Flora e
Fauna Selvagem, Tecnologias dos Produtos Florestais, Inventário dos Recursos Florestais,
Exploração Florestal e Recursos Naturais e Energias Renováveis.
Possui formação especializada teórica e prática em várias áreas da agricultura e floresta
(micologia, apicultura, castanicultura, gestão agro florestal, entre outras) e da proteção civil
(fogos florestais, planeamento e defesa da floresta face a incêndios, prevenção e combate
a incêndios florestais, entre outras).
Exerce a função de Presidente da Direção da AguiarFloresta — Associação Florestal e
Ambiental de Vila Pouca de Aguiar e a de diretor em outras organizações e estruturas locais,
regionais e nacionais na área floresta.
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