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RENOVAÇAO DA C O M I S S ~  DE SERVICO DO COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, torna público, para os devidos efeitos, e em cumprimento da alinea c) do n." 

1 do artigo 4." da Lei n." 3512014, de 20 de junho, o seu despacho de 25121201 6, pelo 

qual foi renovada, pelo periodo de três anos, com possibilidade de renovação, a 

comissão de serviço do licenciado João José Salgado Roma, no cargo de Comandante 

Operacional Municipal, com efeitos a 1 de março de 2016, proferido ao abrigo da 

competência que lhe e conferida pela alinea a) do na0 2 do artigo 35." do Anexo I ã Lei 
nmO 75/2013, de 12 de setembro e pelo na0 2 do artigo 1 3 . O  da Lei n." 6512007, de 12 de 

novembro, e nos termos conjugados do na0 1 e 4 do arti30 13." e do artigo 25.", todos 

deste diploma legal, e do artigo 2 2 . O  do Decreto - Lei n.O 73/2013, de 31 de maio, com 

a remuneração correspondente a cargo de intermédia de 2." Grau (Chefe de Divisão 

Municipal), ou seja 2613,84€, acrescido das demais regalias aplicáveis no ~unicipio a 

estes cargos dirigentes. 

Breve Nota Curricular 

I - Dados Pessoais 

Nome: João Jose Salgado Roma 

Nacionalidade: Portuguesa 

Data Nascimento: 23/2/1969 

2 - Formação Académica e Profissional 

Licenciatura em Engenharia Agrícola, pela Universidade de Évora, com a 

classificação final de 14 valores, 

Ação de formação "A Proteqão Civil Municipal", pelo Comando Distrital de 

Operaçbes de Socorro de Évora. 
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Ação de fomaçáo "Organização do Posto de Comando Operacional Conjunto - 
Operações de Socorro no âmbito do DIOPS e do DECIF", pelo Comando Distrital 

de Operações de Socorro de Évora. 

Curso de Formação para Comandante Qperacional Municipal, pelo Centro de 

Estudos e Formação Autarquica/Escola Nacional de Bombeiros. 

3 - ExperiQnda Profissional 

De i março de 20.13 otP a data - Comandante Operacional Municipal no Município 

de Reguengos de Monsaraz. 

De I de janeiro de 2011 o 28 de fevereiro de 2013 - Adjunto do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, sendo responsável 

pelo exercício das funç8es cometidas ao Comandante Operaciona 1 Municipa L. 

Coordenação dos trabalhos de elaboraqão do Plano de Emergência e Proteção 

Civil de Reguengos de Monsaraz; 

De 2 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2010 - Secretário da Vereação, 

assumindo a responsabilidade da coordenação dos serviços operacionais do 

Municipio de Reguengos de Monsaraz; 
De .I de fevereiro de 2007 a 30 de novembro de 2009 - Responsável Operacional 

no âmbito da Proteção Civil, com competências de coordenação com as 

entidades competentes das medidas e ações de caráter preventivo com vista a 

salvaguarda de infraestruturas e equipamentos da responsabilidade do 

Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Évora; 

De 1 de setembro de 2001 o 3 1 de dezembro de 2003 - Coordenação/ planificação 

de trabalhos topográficos/cartográficos no âmbito da "Empreitada de 

desmatação e desarborização da área reservada da Albufeira da Barragem de 

Alqueva", "Empreitada de ref lorestaçáo da área reservada da Albufeira da 

Barragem de Atqueva" e "Empreitada de desmataçáo e desarborização da área 

reservada da Albufeira do Açude de Pedrogão"; 

De I de fevereiro de 1999 o trinta de novembro de 2W9 - Docente universitário, 

desempenhando atividades academicas no âmbito topografia, analise 

cartografica, Sistemas de Informação Geográfica e Tecnologias de Informação 

Geográfica; 



Re uengos 
~~-X",raz *..e. .iI,i. 

CIDADE 

De I de feverejro de 1997 o 3 1 de janeiro de 1999 - Técnico Superior da Direção 

de Ptaneamento e Desenvolvimento Estratégico da EDIA, S. A,. 

De 7 de maio de I995 a 31 de janeiro de 1997 - Técnico Superior da Direção 

Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR). 

Reguengos de Monsaraz, 1 de março de 2016 

José Gabriel ~ a l i x t o  

Presidente da Câmara Municipal 


