CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 71/2015

—

HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara

Municipal de Mafra.
FAÇO PÚBLICO que exarei em 26 de Maio de 2015, o Despacho n.°

14/2015-PCM, com o seguinte teor:
“Considerando que a Lei n.° 65/2007, de 12 de Novembro, vem definir o
enquadramento institucional e opera cional da protecção civil no âmbito
municipal e cria, no seu artigo

13.0,

na dependência hierárquica e funcional do

Presidente da Câmara, o Comandante Opera cional Municipal (COM).
Considerando o protocolo de colaboração celebrado com o Agrupamento de
Associações Humanitárias do Concelho de Mafra (AAHCM), desde 2009, o qual
tem como objectivo a cooperação entre o Município e o AAHCM, com vista a
garantir a sustentabilidade da estrutura de Comando Operacional Municipal.
Considerando que o referido protocolo define os moldes de nomeação do
Comandante Operacional Municipal, nomeadamente que tais funções poderão
ser exercidas dentro do AAHCM pelos Comandantes das Associações aderentes,
em regime de rotatividade, por períodos de dois anos e por antiguidade das
Associações Humanitárias.
Assim e cumprida que foi a função de COM pelo Comandante da Corporação de
Bombeiros da Malveira, nomeio, nos termos do disposto na Lei n.° 65/2 007, de
12 de Novembro, o Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mafra, o Sr. João António de Jesus
Avelar Pereira, como Comandante Operacional Municipal.
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O presente despacho produz efeitos a 27 de Maio de 2015.”
Para constar se publica o presente Edital, que contém duas folhas, e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Município de Mafra, três de Junho de dois mil e quinze.
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