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Artigo 78.º
Secção de Formação

Compete -lhe:
a) Proceder ao levantamento anual das necessidades de formação;
b) Elaborar e divulgar o plano anual de formação tendo em conta as 

diversas funções e as necessidades existentes nos Serviços;
c) Organizar as ações de formação, internas e externas, de acordo 

com o plano de formação;
d) Proceder à avaliação dos resultados obtidos com as ações de for-

mação realizadas;
e) Preparar, periodicamente, os dados necessários para a elaboração 

do plano e do relatório de atividades;
f) Estabelecer contactos com outras entidades, tendo em vista trocas 

de experiências no campo da formação;
g) Colaborar na descrição, análise e qualificação de funções, tendo em 

vista a definição de adequados perfis funcionais ou profissionais;
h) Organizar e manter atualizada toda a legislação referente à área de 

formação de recursos humanos;
i) Participar na elaboração do balanço social.

Artigo 79.º
Secção de Apoio Social

Compete -lhe:
a) Promover o acolhimento e integração de novos trabalhadores nos 

Serviços;
b) Elaborar e atualizar o “Guia do Trabalhador”;
c) Colaborar com os serviços de apoio social da Câmara Municipal e 

de outras entidades, tendo em vista a realização de estudos e a adoção 
de medidas relacionadas com o bem -estar social dos trabalhadores dos 
Serviços;

d) Estudar e propor formas de apoio social aos trabalhadores que 
delas careçam;

e) Apoiar e incentivar a realização de eventos socioculturais que 
promovam o desenvolvimento dos trabalhadores;

f) Apoiar e incentivar quaisquer formas de associação dos trabalha-
dores, desde que legalmente constituídas e ou autorizadas;

g) Colaborar com o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Tra-
balho, no acompanhamento dos trabalhadores e nas suas relações com 
as entidades de saúde e ou de apoio social externas;

h) Apoiar os trabalhadores vítimas de doença ou de acidente de tra-
balho;

i) Apoiar e acompanhar outros grupos específicos do universo po-
pulacional, tais como: trabalhadores estudantes, situações de pré e pós 
aposentação e famílias com elementos portadores de deficiência;

j) Preparar, periodicamente, os dados necessários para a elaboração do 
plano e do relatório de atividades, bem como do balanço social.

Artigo 80.º
Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Compete -lhe:
a) Elaborar os planos de segurança e saúde para as obras a realizar 

por administração direta e assegurar o seu cumprimento através da 
realização de ações sistemáticas de fiscalização;

b) Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manu-
tenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos 
a cada trabalhador;

c) Proceder à análise dos acidentes de trabalho e das doenças pro-
fissionais e organizar e acompanhar os processos de acidentes de 
trabalho;

d) Elaborar e manter atualizados os resultados dos riscos relativos 
aos grupos de trabalhadores a eles expostos, bem como dos acidentes 
de trabalho;

e) Promover a realização periódica de exames de saúde, tendo em 
vista a determinação da aptidão física e psíquica dos trabalhadores para 
o exercício das suas funções;

f) Realizar as inspeções internas de segurança sobre o controlo de 
riscos e sobre a observância das normas e medidas de prevenção nos 
locais de trabalho;

g) Assegurar o cumprimento do Regulamento de Utilização de Equi-
pamentos de Proteção Individual e Fardamentos em colaboração com 
outras unidades orgânicas;

h) Assegurar o registo atualizado dos equipamentos de proteção in-
dividual e fardamentos distribuídos a cada trabalhador em colaboração 
com todas as unidades orgânicas;

i) Colaborar com a Divisão de Auditoria, Certificação e Comunicação 
na melhoria contínua das estruturas de segurança dos equipamentos e 
nas edificações dos Serviços;

j) Colaborar com a Divisão de Auditoria, Certificação e Comunicação 
na identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde nos 
locais de trabalho;

k) Colaborar com a Divisão de Auditoria, Certificação e Comunicação 
na elaboração dos programas de prevenção de riscos para a segurança e 
saúde, bem como sobre as medidas de proteção e prevenção.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Artigo 81.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento de Organização da estrutura flexível e su-
bunidades orgânicas dos Serviços Municipalizados entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, nos termos 
do estatuído no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro.

Artigo 82.º
Revogação

Com a publicação referida no artigo anterior, fica revogada a estrutura 
e organização dos Serviços Municipalizados a que se refere o Aviso 
n.º 22874, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 9 
novembro de 2010.

Artigo 83.º
Interpretação

Compete ao Presidente do Conselho de Administração decidir sobre 
eventuais dúvidas de interpretação ou omissões do presente regula-
mento.

21 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís José Vieira Duque.

206847388 

PARTE I

 MAIÊUTICA — COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C. R. L.

Declaração de retificação n.º 406/2013
Por se encontrar uma incorreção no plano de estudos da licenciatura 

de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (1.º ciclo), ministrada no 
Instituto Superior da Maia — ISMAI, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro de 2012, a Maiêutica — Cooperativa 
de Ensino Superior, C. R. L., vem proceder à sua retificação.

Assim, no quadro n.º 7 — 3.º ano — 2.º semestre, onde se lê «Infor-
mação» deve ler-se «Formação».

22 de março de 2013. — O Presidente da Direção, José Manuel 
Matias de Azevedo.

206850724 




