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Professor Associado, com o Prof. Doutor Luís Miguel Lucas Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . .  1590

 Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Aviso n.º 621/2013:
Celebração contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e nomeação 
do júri do período experimental  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

 Instituto Politécnico de Beja
Despacho (extrato) n.º 717/2013:
Autoriza o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Celso 
António Fialho Peixeiro Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 718/2013:
Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com João Carlos 
Corvo Caçoila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 719/2013:
Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Isabel 
Cristina Escarduça Fitas Vieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591
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Despacho (extrato) n.º 720/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Inês Ennes 
Ferreira Sayanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 721/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Isabel 
Maria Grilo Neca Caçoila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 722/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Paulo 
Jorge Vaz Palma Inácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 723/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Marisa 
Orlanda Moreira Alves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 724/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Paula 
Cristina Engana Marujo Aurélio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1591

Despacho (extrato) n.º 725/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Sónia 
Isabel Faria de Carvalho Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

Despacho (extrato) n.º 726/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Susana 
Cristina Costa Pestana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

Despacho (extrato) n.º 727/2013:

Autorizado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Maria 
José Brito Nunes Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

 Instituto Politécnico de Bragança
Despacho n.º 728/2013:

Autoriza a contratação e celebra contrato com a licenciada Ana Daniela Fortes Soares para a 
categoria e carreira de técnico superior, na 2.ª posição remuneratória da categoria, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com início a 4 de 
janeiro de 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

 Instituto Politécnico de Coimbra
Aviso n.º 622/2013:

Contratação da licenciada Joana Ester Rodrigues Lopes Pereira, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de 
Coimbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

 Instituto Politécnico de Leiria
Despacho n.º 729/2013:

Revogação do despacho n.º 7685/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, 
de 4 de junho de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

 Instituto Politécnico do Porto
Aviso (extrato) n.º 623/2013:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Mónica 
Alexandra Melita Melo como assistente técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

Aviso (extrato) n.º 624/2013:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
Henrique José Machado da Costa como assistente técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

Despacho n.º 730/2013:

Delegação de competências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1592

PARTE F Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A.
Aviso (extrato) n.º 1/2013/M:

Renovação da requisição em comissão especial de serviço  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1593
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PARTE G Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 625/2013:
Lista nominativa do pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., que cessou 
funções por motivo de aposentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1593

 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 626/2013:
Cessação do contrato de trabalho em funções públicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1593

 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 63/2013:
Redução de horário de trabalho à Dr.ª Cristina Sandu Candeias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1593

PARTE H Município de Alcochete
Despacho n.º 731/2013:
Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Alcochete  . . . . . . . . . . . . . . .  1594

 Município de Aljustrel
Despacho n.º 732/2013:
Estrutura orgânica dos serviços municipais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1598

 Município de Alter do Chão
Deliberação n.º 64/2013:
Proposta de alteração da estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal  . . . . . . . . . .  1606

 Município de Anadia
Aviso n.º 627/2013:
Proposta de integração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Anadia na 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1606

 Município de Beja
Despacho n.º 733/2013:
Estrutura organizacional dos serviços municipais do Município de Beja . . . . . . . . . . . . . . . .  1607

 Município das Caldas da Rainha
Despacho n.º 734/2013:
Regulamento da Organização e Competências dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . .  1618

 Município de Castanheira de Pera
Despacho n.º 735/2013:
Organização dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1629

 Município do Entroncamento
Despacho n.º 736/2013:
Regulamento da Organização dos Serviços do Município do Entroncamento . . . . . . . . . . . .  1634

 Município de Faro
Despacho n.º 737/2013:
Estrutura orgânica e Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Faro . . .  1651

 Município de Felgueiras
Aviso n.º 628/2013:
Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo indeterminado de um assis-
tente operacional para prestar serviço na divisão de manutenção do departamento de obras, 
ambiente e manutenção — referência k — aberto por aviso n.º 13173/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 120 de 24 de junho de 2011 — Celebração contrato . . . .  1667
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Aviso n.º 629/2013:

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo indeterminado de um assis-
tente operacional para prestar serviço na divisão de manutenção do departamento de obras, 
ambiente e manutenção — referência k — aberto por aviso n.º 13173/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de junho de 2011 — Lista ordenação final . . .  1667

 Município de Gondomar
Despacho n.º 738/2013:

Estrutura Orgânica do Município de Gondomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1667

 Município de Grândola
Despacho n.º 739/2013:

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1682

 Município de Idanha-a-Nova
Edital (extrato) n.º 43/2013:

Regulamento de Cedência de Espaços do Pavilhão de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, 
sito na Zona Industrial de Idanha-a-Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1684

Edital (extrato) n.º 44/2013:

Regulamento de Cedência de Espaços do Centro Logístico Agroalimentar do Ladoeiro . . . .  1684

 Município de Lagoa (Algarve)
Aviso n.º 630/2013:

Discussão pública de loteamento (Unidade de Execução AEE2) a levar efeito em Lagoas 
Brancas, Lagoa, de AGII Atlântico — Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S. A.  1684

 Município de Loures
Despacho n.º 740/2013:

Alteração da orgânica dos Serviços do Município de Loures por adaptação à Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1685

 Município da Lourinhã
Despacho n.º 741/2013:

Estrutura orgânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1695

 Município de Marco de Canaveses
Aviso (extrato) n.º 631/2013:

Estrutura Orgânica dos serviços do Município de Marco de Canaveses . . . . . . . . . . . . . . . . .  1706

 Município de Marvão
Despacho n.º 742/2013:

Regulamento de organização, estrutura e funcionamento dos serviços municipais . . . . . . . .  1713

 Município de Miranda do Douro
Aviso n.º 632/2013:

Manutenção de comissões de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1717

Despacho n.º 743/2013:

Estrutura e organização dos serviços municipais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1717

 Município de Mirandela
Aviso n.º 633/2013:

Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1727
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 Município da Moita
Despacho n.º 744/2013:

Estrutura orgânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1727

 Município de Mondim de Basto
Despacho n.º 745/2013:

Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1729

 Município de Monforte
Edital n.º 45/2013:

Regulamento de utilização do campo de futebol de relvado sintético de Monforte . . . . . . . .  1732

 Município de Oliveira do Hospital
Despacho n.º 746/2013:

Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Oliveira do Hospital . . . . . . . .  1732

 Município de Ovar
Aviso n.º 634/2013:

Celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado na categoria de assistente 
operacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1741

Aviso n.º 635/2013:

Cessação da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado . . . . . . . . . . . . .  1741

 Município de Paredes de Coura
Aviso n.º 636/2013:

Procedimentos concursais comuns, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho: assistente 
técnico — um posto de trabalho e assistente operacional — quatro postos de trabalho . . . . .  1742

 Município de Reguengos de Monsaraz
Despacho n.º 747/2013:

Organização de serviços do Município de Reguengos de Monsaraz — criação de subunidades 
orgânicas e afetação de pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1744

 Município de Ribeira de Pena
Aviso n.º 637/2013:

Conclusão com sucesso do período experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1751

 Município de Santa Cruz da Graciosa
Aviso n.º 638/2013:

Projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1751

 Município do Seixal
Deliberação n.º 65/2013:

Resíduos sólidos urbanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1752

Deliberação n.º 66/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal de Afixação, Inscrição, Instalação 
e Difusão de Publicidade e Propaganda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1752

Deliberação n.º 67/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento de Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação 
(ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes — instalações) . . . . . . . . .  1753

Deliberação n.º 68/2013:

Atualização das taxas previstas na Tabela de taxas pelo depósito e emissão de segunda via 
da ficha técnica de habitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1753



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 1565

Deliberação n.º 69/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município 
do Seixal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1753

Deliberação n.º 70/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal da Taxa pela Realização e Reforço 
de Infraestruturas Urbanísticas (RMTRIU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1753

Deliberação n.º 71/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal das Taxas de Edificação e 
Urbanização (RMTEU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1754

Deliberação n.º 72/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento de Acesso a Atividade de Mercados e 
Transportes em Táxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1755

Deliberação n.º 73/2013:

Atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal Sobre o Regime de Exercício de 
Atividades do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de dezembro (transferência para as câmaras 
municipais de competências dos governos civis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1756

 Município de Tavira
Aviso n.º 639/2013:

Regulamento de Organização do Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1756

 Município de Torre de Moncorvo
Despacho n.º 748/2013:

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1764

 Município de Torres Novas
Despacho n.º 749/2013:

Regulamento dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1767

 Município da Vidigueira
Aviso n.º 640/2013:

Regulamento de organização dos serviços municipais e mapa de pessoal para o ano de 2013  1779

 Município de Vieira do Minho
Despacho n.º 750/2013:

3.ª Revisão ao Regulamento da estrutura e organização dos serviços da Câmara Municipal 
de Vieira do Minho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1779

 Município de Vila do Conde
Despacho n.º 751/2013:

Reorganização dos serviços municipais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1783

 Município de Vila Franca de Xira
Despacho n.º 752/2013:

Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1784

 Município de Vila Nova de Foz Coa
Despacho n.º 753/2013:

Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz Coa. Adequação da estrutura 
orgânica aos mecanismos estipulados pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto . . . . . . . . . . . . .  1800

Despacho n.º 754/2013:

Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz Coa, subunidades orgânicas 
flexíveis: atribuições e competências. Adequação da estrutura orgânica aos mecanismos 
estipulados pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1805
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Despacho n.º 755/2013:
Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz Coa, unidades orgânicas 
flexíveis: atribuições e competências. Adequação da estrutura orgânica aos mecanismos 
estipulados pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1807

 Município de Vila Nova de Paiva
Deliberação n.º 74/2013:
Nova estrutura orgânica flexível dos serviços municipais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1812

 Município de Vila Real
Despacho n.º 756/2013:
Regulamento Orgânico dos Serviços do Municipio de Vila Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1818

 Freguesia do Bom Sucesso
Edital n.º 46/2013:
Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Freguesia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1823

 Freguesia de Pechão
Aviso n.º 641/2013:
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional e um posto de trabalho na categoria e carreira de assistente técnico, do 
mapa de pessoal da Junta de Freguesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1824

 Freguesia de Sandim
Aviso n.º 642/2013:
Lista unitária de ordenação final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1825

 Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre
Despacho n.º 757/2013:
Modelo de estrutura hierarquizada dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 684/2013
A Lei n.° 24/2012, de 9 de julho, que aprova a Lei-Quadro das Fundações, 

estabeleceu a necessidade de adequação dos estatutos das fundações atual-
mente existentes ao novo enquadramento legal, num prazo de seis meses.

Considerando que:
O cumprimento da Lei n.° 1/2012, de 3 de janeiro, que determinou 

a realização de um censo e a aplicação de medidas preventivas a todas 
as fundações, nacionais ou estrangeiras, que prossigam os seus fins em 
território nacional, com vista a proceder a uma avaliação do respetivo 
custo/benefício e viabilidade financeira e decidir sobre a sua manutenção 
ou extinção, implicou a realização de um conjunto diligências, diversas e 
complexas, por parte da Administração, que levaram à ultrapassagem dos 
prazos inicialmente definidos, designadamente no que respeita à neces-
sidade de audiência de interessados, atento o princípio da participação, 
cujos prazos aquela lei não contemplou expressamente no seu calendário;

A decisão final do Conselho de Ministros, que aprova as propostas de 
decisão relativas ao processo de censo às fundações e estabelece os proce-
dimentos e as diligências necessários à concretização das respetivas decisões 
de extinção, de redução ou cessação de apoios financeiros públicos e de 
cancelamento do estatuto de utilidade pública, tem influência nas decisões 
das fundações no respeitante à sua adaptação ao disposto na Lei-Quadro, no-
meadamente no que respeita às opções do seu funcionamento e organização;

Vêm sendo invocadas dificuldades pelo Centro Português de Funda-
ções no que respeita ao cumprimento do prazo referido para adaptação 
ao novo regime jurídico, designadamente por parte das fundações de 
menor dimensão;

O disposto na Lei-Quadro prevalece, decorrido esse prazo, sobre os 
estatutos das fundações que não tenham sido revistos e adaptados, situação 
potenciadora de sérios constrangimentos ao seu normal funcionamento.

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.° 10503/2012, publicado no Diário da República, 2.a série, n.° 151, 
de 6 de agosto, e ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 199.° da 
Constituição, determino:

1 - Prorrogar por seis meses o prazo previsto no n.° 4 do artigo 6.° 
da Lei n.° 24/2012, de 9 de julho.

2 - Deve a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 
divulgar a prorrogação referida no número anterior, designadamente 
através do respetivo sítio na Internet (http://www.sg.pcm.gov.pt).

3 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

8 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

542013 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 685/2013
Nos termos do n.° 1 do artigo 11.° e da alínea a) do artigo 16.° do 

Decreto-Lei n.° 11/2012, de 20 de janeiro, exonero a licenciada Sofia 
Margarida Vala Rocha do cargo de Adjunta do meu Gabinete, com efeitos 
a 31 de dezembro de 2012.

7 de janeiro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

372013 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

Despacho n.º 686/2013
1 – Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 

20 de janeiro, exonero, a seu pedido, o mestre Ademar Vala Marques 

do cargo de adjunto do meu Gabinete, para o qual foi nomeado pelo 
meu despacho n.º 9483/2011, de 22 de julho, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 146, de 1 de agosto de 2011.

2 – Este despacho produz efeitos a partir de 31 de dezembro de 
2012.

26 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Feliciano José Bar-
reiras Duarte.

26642012 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 35/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012 de 16 de janeiro conjugadas com o 
disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 35-A/2008 
de 29 de julho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 
de abril, declara-se que a Resolução n.º 54/2012, de 31 de dezembro, 
publicada no Diário da República n.º , 2.ª série, de 31 de dezembro 
de 2012, saiu com a seguinte inexatidão que, mediante declaração da 
entidade emitente, assim se retifica: 

Onde se lê:

«1- Designar, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças 
e do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Alda Maria das 
Neves Carneiro de Caetano Carvalho, Carlos Manuel Matias Coimbra 
e Maria Helena Sousa Cordeiro, respetivamente para os cargos de 
presidente e vogais do Instituto Nacional de Estatística, I.P., cujas 
idoneidade, experiência e competência profissionais, são patentes 
nas sinopses curriculares que constam do anexo à presente resolução 
e da qual fazem parte integrante.

2- Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir do 
dia 1 de janeiro de 2013.»

deve ler-se:

«1-Designar, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças e 
do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Alda Maria das 
Neves Carneiro de Caetano Carvalho, Carlos Manuel Matias Coimbra 
e Maria Helena Sousa Cordeiro, respetivamente para os cargos de 
presidente e vogais do Instituto Nacional de Estatística, I.P., cujas 
idoneidade, experiência e competência profissionais, são patentes 
nas sinopses curriculares que constam do anexo à presente resolução 
e da qual fazem parte integrante.

«2- Autorizar os designados a exercer a opção prevista no n.º 8 
do artigo 28.° do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, com os 
limites ai estatuídos.»

«3- Estabelecer que a presente resolução ao produz efeitos a partir 
do dia 1 de janeiro de 2013.»
9 de janeiro de 2013. — Pelo Secretário-Geral, a Secretária-Geral-

-Adjunta, em substituição, Ana Palmira Antunes de Almeida.
382013 

 Direção-Geral do Património Cultural

Declaração de retificação n.º 36/2013

Retificação do anúncio n.º 13796/2012, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012 — Projeto 
de decisão relativo à classificação como monumento de interesse 
público (MIP) da Igreja de Santa Maria e complexo paroquial, 
freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses, distrito do 
Porto, e à fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP).
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13796/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, 
procede -se, através da presente declaração, à retificação do então pu-
blicado.
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Assim, onde se lê «1 — [...] faço público que, com fundamento 
em parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico 
do Conselho Nacional de Cultura (SPAA -CNC), de 25 de julho de 
2012, [...]» deve ler -se «1 — [...] faço público que, com fundamento 
em parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico 
do Conselho Nacional de Cultura (SPAA -CNC), de 17 de dezembro 
de 2012, [...]».

2 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.
206653708 

 Gabinete para os Meios de Comunicação Social

Aviso (extrato) n.º 591/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual e alínea 
a) do artigo 248.º conjugado com a alínea c) do artigo 251.º, ambos 
do RCTFP, aprovado pela Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, torna-
-se pública a listagem dos trabalhadores pertencentes ao GMCS, 
que cessaram a relação jurídica de emprego público por motivo de 
aposentação, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2012:

José Manuel Saraiva Valentim, técnico superior, com efeitos a 
31.07.2012;

Maria Margarida C. S. Costa Almeida Rocha, técnica superior, com 
efeitos a 31.08.2012.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
2 de janeiro de 2013. — O Diretor, Pedro Berhan da Costa.

206652339 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 687/2013
Ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 191/2012, de 23 de agosto, 

que aprova a orgânica da Direção-Geral do Orçamento e nos termos 
do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, 
de 22 de dezembro:

1 - Designo o mestre Luís Filipe Cracel Viana para o cargo de 
subdirector-geral da Direção-Geral do Orçamento (DGO), em regime 
de substituição, cujo currículo académico e profissional, anexo ao 
presente despacho, evidencia o perfil adequado e demonstrativo da 
aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do 
referido cargo.

2 - O presente despacho produz efeitos desde 1 de janeiro de 2013.
7 de janeiro de 2013. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 

Louçã Rabaça Gaspar.

ANEXO 

Síntese curricular

Dados pessoais:

Nome: Luís Filipe Cracel Viana.
Local e data de nascimento: Terras de Bouro, 12 de julho de 1975.
Nacionalidade: Portuguesa.

Habilitações académicas e profissionais:

Parte curricular do Curso de Doutoramento em Ciências 
Empresariais — Área de Especialização em Contabilidade e Controlo 
de Gestão, com a classificação final de 16 valores (2010).

Mestrado em Ciências Empresariais, especialização em Contabili-
dade, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com a 
classificação final de “Muito Bom” (2006).

Licenciatura em Gestão na Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto, com média final de 14 valores (1999).

Bacharelato em Contabilidade e Administração, no Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Administração do Porto, com média final de 
13 valores (1996).

Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), com classi-
ficação final de 16,5 valores (2011).

Curso de Formação de Formadores (2006).
Membro n.º 49818 da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

Experiência profissional:
De 29 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012: Diretor do De-

partamento de Gestão Financeira da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I.P.

De março de 2010 a 28 de maio de 2012: Diretor-coordenador da 
Área de Gestão Financeira e Auditoria da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P.

De 16 de agosto de 1999 até novembro de 2005: Funções como 
técnico de administração tributária adjunto, na Direção-Geral dos Im-
postos (DGCI).

De novembro de 2005 até final de 2007: Inspetor tributário da DGCI 
na Direção de Serviços de Inspeção Tributária (Lisboa).

De janeiro de 2008 até fevereiro de 2010: Exercício de funções, na 
qualidade de inspetor tributário, na Diretoria do Norte da Polícia Judi-
ciária, coadjuvando na investigação de crimes de associação criminosa, 
branqueamento de capitais, burla tributária e fraude fiscal, realizando 
perícias de natureza contabilística, financeira e fiscal.

Atividade Docente/Formadora:
Desde junho de 2011: Formador na Direção-Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) na área da gestão fi-
nanceira.

Desde junho 2011: Docente na Faculdade de Economia e Gestão, 
da Universidade Católica Portuguesa — Porto, sendo responsável pela 
unidade curricular “Fundamentos de Gestão Financeira”, integrada no 
executive master de Gestão de Unidades de Saúde.

Desde fevereiro de 2008 até julho de 2010: Docente e responsável da 
unidade curricular Gestão Fiscal, integrada na Licenciatura em Gestão 
Internacional do Instituto Superior das Ciências da Informação e da 
Administração (Aveiro).

De outubro de 2009 a fevereiro de 2010: Docente na unidade curricu-
lar Contabilidade Geral, integrada na Licenciatura em Contabilidade e 
Administração do Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP).

Publicações:
Alves, P., J. C. Neves e L. Viana (2012), «O referencial contabilístico 

das empresas do Ministério da Saúde integradas no SNS», Revista TOC, 
Número 143, pp. 54-57.

Caiado, P., L. Viana e P. Madeira (2011), Relato Fiscal e Financeiro 
no Encerramento de Contas, Áreas Editora.

Viana, L. (2010), «Irá o SNC Contribuir para a Qualidade da Informa-
ção Contabilística?», Revista de Contabilidade & Finanças, Número 100, 
pp. 12-14.

Viana, L. (2010), «O Novo Regime em IRC dos Instrumentos Finan-
ceiros Derivados», Revista TOC, Número 128, pp. 59-62.

Farinha, J e L. Viana (2009), «Board Structure and Modified Audit 
Opinions: Evidence from the Portuguese Stock Exchange», International 
Journal of Auditing, Volume 13, Número 3, pp. 237-258.

206655117 

 Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Despacho n.º 688/2013
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 3.º, nos 

n.ºs 1, 2 e 3, do artigo 11.º, e do artigo 12.º, do decreto-lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunta do meu 
gabinete a mestre Catarina de Albuquerque Arenga.

2 - A designada fica autorizada a exercer as atividades referidas nas 
alíneas a) e b), do n.º 3, do artigo 7.º, do referido decreto-lei.

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º, do mesmo decreto-lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 19 de dezembro de 2012.

4 - Publique-se no diário da república e promova-se a respetiva pu-
blicitação na página eletrónica do Governo.

27 de dezembro de 2012. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 
Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
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Nota curricular 

Dados pessoais 

Nome: Catarina de Albuquerque Arenga
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Coimbra
Data de nascimento: 6 de novembro de 1974

Habilitações

Mestrado em Direito Internacional e Comercial/LLM pela Universi-
dade de Westminster, em Londres, Reino Unido (2000)

Pós-Graduação em Direito Marítimo pela Universidade Lusófona 
de Lisboa (2007)

Pós-Graduação em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra (1999)

Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada (1998)

Atividade profissional

Consultora Jurídica da ONU/IMO desde 2002
Coordenadora do Turismo de Portugal (Adida de Turismo) para os 

mercados da Áustria e Suíça (AICEP/ Turismo de Portugal), Viena, 
Áustria, entre 2008 e 2011

Secretária-Geral da Associação dos Portos de Portugal, entre 2003 
e 2008

Consultora Jurídica no Gabinete de Relações Internacionais e Regu-
lamentação, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), 
entre 2001 e 2003

Colaboradora na empresa Karl Geuther GmbH&Co.KG, Hamburgo, 
Alemanha entre 2000 e 2001

206654737 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso (extrato) n.º 592/2013
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
por despacho do Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
foi renovada a comissão de serviço de Maria Júlia Sovelas da Silva, no 
cargo de Diretora da Alfândega de Alverca.

4 de janeiro de 2013. — O Chefe de Divisão, em substituição, Ma-
nuel Pinheiro.

206652639 

 Aviso (extrato) n.º 593/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 29.º do anexo III à 

Portaria n.º 1067/2004, de 26 de agosto, conjugado com o dis-
posto no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 118/2011, de 15 
de dezembro, e por despacho de 28 de dezembro de 2012, do 
Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foram desig-
nados, como Diretor de alfândega -adjunto de Faro, António João 
Nunes Patinhas Gião, reverificador da carreira técnica superior 
aduaneira e como Chefe da Delegação Adua neira de Portimão, 
Manuel Henrique de Sá Couto Costa Valente, 1.º verificador su-
perior da carreira técnica superior aduaneira, ambos com efeitos 
a 1 de janeiro de 2013.

7 de janeiro de 2013. — O Chefe de Divisão, em substituição, Manuel 
Pinheiro.

206654112 

 Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso n.º 594/2013
Em conformidade com o disposto no n.º 2 da Portaria n.º 597/2005, 

publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 137, de 19 de julho 
de 2005, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros moratórios 
relativamente a créditos de que sejam titulares empresas comerciais, 
singulares ou coletivas, nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código 
Comercial, em vigor no 1.º semestre de 2013 é de 7,75 %.

3 de janeiro de 2013. — A Diretora-Geral, Elsa Roncon Santos.
206654526 

 Aviso n.º 595/2013
Nos termos dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 

27 de fevereiro, por meu despacho de 18 de dezembro de 2012, foi 
autorizada a mobilidade interna, na modalidade intercarreiras, da 
trabalhadora licenciada Maria Goretteh de Fátima Spencer Alfaia, da 
carreira/categoria de assistente técnico, para o desempenho de funções 
na carreira/categoria de técnico superior, mantendo a remuneração 
auferida na categoria de origem, correspondente à 11.ª posição, nível 
16, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 24.º 
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, mantida em vigor pelo n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, com efeitos 
à data do despacho.

4 de janeiro de 2013. — O Subdiretor-Geral, Pedro Ventura.
206654591 

 Inspeção-Geral de Finanças

Despacho (extrato) n.º 689/2013

Procedimento concursal para inspetor de finanças diretor
do pessoal dirigente da Inspeção -Geral de Finanças

Considerando:
Que no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 96/2012, de 23 de abril, os titulares de cargos de 
direção intermédia são recrutados, por procedimento concursal, de entre 
detentores do vínculo de nomeação por tempo indeterminado, estejam 
integrados na carreira especial de inspeção com pelo menos seis anos 
nessa carreira, possuam licenciatura adequada e se encontrem dotados 
de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo;

Que terminou a aplicação dos métodos de seleção para o cargo de 
Inspetor de Finanças Diretor (direção intermédia de 1.º grau), aberto 
pelo aviso n.º 15932/2012, de 15 de novembro de 2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série (parte J), n.º 228, de 26 de novem-
bro de 2012, e na Bolsa de Emprego Público, sob o código de ofer-
ta — OE201211/0154;

Que, de acordo com a proposta de designação elaborada pelo 
júri do procedimento concursal, constante da ata da reunião de 27 
de dezembro de 2012, após a aplicação dos métodos de seleção, 
concluiu -se que a candidata Fernanda Manuela da Rocha Garrido, 
nomeada Inspetora de Finanças Diretora, em substituição, reúne as 
condições e requisitos legalmente previstos para o exercício do cargo 
de Direção Intermédia de 1.º Grau — Inspetor de Finanças Diretor —, 
corresponde ao perfil pretendido, por evidenciar comprovada expe-
riência em atribuições, competências e atividades indicadas para a 
área de missão da IGF, bem como no Regulamento Interno aprovado 
por despacho n.º 10/2010, de 21 de abril, com as alterações introdu-
zidas pelo despacho n.º 16/2010, de 29 de outubro, em matéria de 
auditoria, inspeção, inquéritos e demais formas de controlo (externo 
e interno), planeamento, processos de empreitadas de obras públi-
cas, gestão financeira, aquisição de bens e serviços, contabilidade, 
tesouraria, pessoal, em especial ao nível de autarquias locais, bem 
como experiência de direção;

Que revelou capacidade de liderança, iniciativa e gestão das motiva-
ções, bem como capacidade de definição de objetivos de atuação;

Que demonstrou possuir formação profissional adequada ao cargo a 
prover, em especial relacionada com o perfil indicado.

No uso da competência que me está legalmente cometida, e de acordo 
com o n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, nomeio a licenciada 
Fernanda Manuela da Rocha Garrido, para o cargo de direção intermédia 
de 1.º grau — Inspetora de Finanças Diretora, em comissão de serviço 
pelo período de três anos.

Nota relativa ao currículo académico e profissional:
Nome: Manuela Fernanda da Rocha Garrido.
Data de nascimento: 26 de abril de 1968.
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito (1991) e Mestrado 

em Direito (2011).
Experiência profissional: Inspetora de Finanças Diretora, em regime 

de substituição, desde 1 de junho de 2012 e inspetora da carreira especial 
de inspeção da Inspeção -Geral de Finanças, desde 1996.

Diretora Municipal de Obras e Equipamentos Municipais no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia (2003 -2008) e de Planeamento e Gestão 
Financeira (2001 -2003).

Advogada (1991 -1996).
Formadora Certificada pelo IEFP desde julho de 1998.
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Curso Europeu de Administração Territorial e Local, concluído em 
2002.

Pós -graduação em Contabilidade e Finanças Públicas Locais, con-
cluído em 2003.

Curso de especialização em Compras e Contratação Pública, con-
cluído em 2009.

28 de dezembro de 2012. — O Inspetor -Geral de Finanças, José 
Maria Leite Martins.

206652533 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas

Despacho n.º 690/2013
O Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 

dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar 
de Serviços Distintos, Grau Prata, o Capitão -de -mar -e -guerra (20781) 
José Luís Afonso Galrito.

5 de novembro de 2012. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

206649383 

 FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Portaria n.º 24/2013
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o oficial 

em regime de contrato em seguida mencionado tenha o posto que 
lhe vai indicado, por satisfazer as condições gerais e especiais de 
promoção estabelecidas respetivamente no artigo 56.º e na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 305.º do Estatuto dos Militares das Forças Arma-
das, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99 de 25 de junho, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
agosto, e em conformidade com o Despacho n.º 9878 -B/2012 de 
20 de julho do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da 
Defesa Nacional:

Tenente:

ALF RHL -OFI 135688 H Sílvia Manuela Marques Torres CRFA

Conta a antiguidade desde 28 de dezembro de 2012.
Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho no Diário da República, conforme previsto no n.º 3 
do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado pela 
Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.

É integrada na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, 
nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 
de outubro.

28 de dezembro de 2012. — Por delegação do Chefe do Estado -Maior 
da Força Aérea, o Comandante, José Manuel Pinheiro Serôdio Fernan-
des, TGEN/PILAV.

206653279 

policial, no âmbito da investigação de crimes relacionados com a emi-
gração ilegal e o tráfico de seres humanos, entre a instituição a que 
pertence e as Forças e Serviços de Segurança portugueses, obtendo 
significativos resultados operacionais e estimulando a comunicação 
e a partilha de informações, experiências e conhecimentos, que muito 
têm contribuído para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 
destas organizações.

É também digno de realce o contacto muito frutífero que vem 
estabelecendo diretamente com vários responsáveis policiais portu-
gueses, principalmente com inspetores do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras. Desde 1996, quando passou a desempenhar funções 
na Brigada Central contra Ias Redes de lnmigración Ilegal, da Co-
misaria-General de Extranjeria y Documentación, estes contactos 
materializaram-se na troca de informações e em serviços efetuados 
conjuntamente, de que resultaram a descoberta e a detenção de autores 
de vários e graves delitos.

Destacam-se neste âmbito, a operação ‘‘Relojoeiro’’, que permitiu 
o desmantelamento de uma rede que traficava ilegalmente cidadãos 
iraquianos para os Estados Unidos e que utilizava, como países de 
trânsito, Espanha, Portugal e a Venezuela. Também a operação ‘‘Gu-
manos’’, envolvendo cidadãos indianos e paquistaneses, e em que se 
conseguiram deter 18 pessoas, em Portugal e em Espanha, implicadas 
em crimes de celebração de casamentos fraudulentos, de falsificação 
de documentos, de exploração de trabalho emigrante e de pertença a 
organização criminal. De referir, ainda, a operação ‘‘Trufas Odessa’’, 
que permitiu a desarticulação de uma rede dedicada ao tráfico de 
emigrantes de nacionalidade ucraniana, mediante a utilização de 
veículos de transporte de mercadorias, para a sua posterior explo-
ração laboral e sexual em Espanha, em Portugal e noutros países da 
União Europeia.

Pelas suas extraordinárias qualidades e virtudes pessoais e profis-
sionais, pela excelência da sua ação em prol da segurança e da ordem 
pública e pela forma ímpar como vem sabendo interpretar as ameaças 
e os desafios da sociedade atual, estimulando respostas globais assen-
tes numa cooperação aberta e sem fronteiras, particularmente entre os 
dois Estados Ibéricos, devem os serviços que o Inspector-Jefe D. Juan 
José Sanchez Martin vem prestando a Portugal ser publicamente des-
tacados e classificados de extraordinariamente importantes, relevantes 
e distintos.

20 de novembro de 2012. — O Ministro da Administração Interna, 
Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva.

206658755 

 Guarda Nacional Republicana

Comando-Geral

Despacho n.º 691/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 4 do artigo 23.º 
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei 
n.º 63/2007, de 6 de novembro, delego no Comandante do Comando 
Territorial dos Açores, Tenente -Coronel de Infantaria, Vasco Afonso 
Saldanha Martins, as minhas competências para a prática dos seguintes 
atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de € 25 000;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de € 150 000, nos 
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 08 de junho;

c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território na-
cional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas 
de custo, antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos 
termos legais;

d) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em 
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processa-
mento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria 
n.º 379/90, de 18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 230/93, de 26 de junho;

e) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado 
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Ministro

Louvor n.º 75/2013
Louvo o Inspector-Jefe D. Juan José Sanchez Martin, do Cuerpo 

Nacional de Policía, do Reino de Espanha, pela forma como, ao longo 
dos últimos anos, tem mantido uma proficiente cooperação técnico 
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por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou 
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem trata-
mento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 271/77, de 2 de julho;

f) Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que me 
sejam dirigidos relacionados com as competências, ora delegadas;

2 — Subdelegação de competências — o ora delegado é autorizado 
a subdelegar, com carácter pessoal, nas seguintes entidades:

a) No 2.º Comandante do Comando Territorial dos Açores, ou no 
Chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros quando esta 
função for desempenhada por Oficial.

b) Nos Comandantes de Destacamento, a assinatura de guias de 
marcha e guias de transporte.

3 — A delegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superinten-
dência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 10 de dezembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

11 de dezembro de 2012. — O Comandante -Geral, Luís Manuel dos 
Santos Newton Parreira, tenente -general.

206653027 

 Despacho n.º 692/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do despacho 
n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, n.º 242, 
de 14 de dezembro de 2012, subdelego no diretor do Centro Clínico, 
do Comando da Administração dos Recursos Internos, Coronel Far-
macêutico, António Cardoso Ribeiro, as minhas competências para a 
prática dos seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de (euro) 40.000;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150.000, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território na-
cional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas 
de custo, desde que não antecipadas, e os reembolsos que forem devidos 
nos termos legais;

d ) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em 
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processa-
mento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria 
n.º 379/90, de 18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 230/93, de 26 de junho;

e) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado 
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível 
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou 
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem trata-
mento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 271/77, de 2 de julho;

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luis Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653092 

 Despacho n.º 693/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do Despacho 
n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, n.º 242, de 
14 de dezembro de 2012, subdelego no Diretor da Direção de Recursos 
Humanos, do Comando da Administração dos Recursos Internos, Co-
ronel de Infantaria, Manuel Correia Guerreiro, as minhas competências 
para a prática dos seguintes atos:

a) Superintender e decidir em matéria relativa à licença por mater-
nidade ou paternidade e licença parental nos termos conjugados do 
artigo 187.º do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana 
(EMGNR) e dos direitos referentes à proteção da parentalidade consig-
nados no n.º 1 do artigo 35.º do Código do Trabalho;

b) Assinar cartões de identificação de funcionários civis;
c) Despachar, no âmbito do SIADAP, diretivas e orientações re-

lativas ao estabelecimento de prazos e regras a observar na sua 
concretização;

d) Apreciar e decidir os procedimentos administrativos respeitantes 
à passagem à situação de reserva relativamente a todas as categorias, 
exceto nas situações previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 85.º e 
alínea b) do artigo 285.º, ambos do EMGNR;

e) Autorizar o exercício de funções em acumulação com o de funções 
ou atividades privadas;

f) Despachar os boletins de contagem de tempo de serviço;
g) Autorizar mudanças de domicílio entre Unidades;
h) Autorizar a consulta de processos individuais nos termos da lei;
i) Decidir os pedidos que forem apresentados para realização de 

almoços convívios.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 03 de dezembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653108 

 Despacho n.º 694/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do Despacho 
n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, n.º 242, 
de 14 de dezembro de 2012, subdelego no Diretor da Direção de Infra 
Estruturas, do Comando da Administração dos Recursos Internos, Co-
ronel Engenheiro, Jorge Nunes Baltazar, as minhas competências para 
a prática dos seguintes atos:

a) Apreciar e decidir, relativamente a todas as tarefas cometidas à 
Direção de Infraestruturas no âmbito do artigo 14.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 19/2008, de 27 de novembro;

b) Autorizar as devoluções, no âmbito do Decreto -Lei n.º 280/2007, 
de 07 de agosto, à Direção Geral do Tesouro e Finanças de imóveis do 
Estado, assim como, a devolução de imóveis arrendados e a anexação 
de instalações.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653068 
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 Despacho n.º 695/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do Despacho 
n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, n.º 242, de 
14 de dezembro de 2012, subdelego no Diretor da Direção de Recursos 
Humanos, do Comando da Administração dos Recursos Internos, Coro-
nel de Infantaria, Joaquim Miguel Lopes Rosa, as minhas competências 
para a prática dos seguintes atos:

a) Superintender e decidir em matéria relativa à licença por mater-
nidade ou paternidade e licença parental nos termos conjugados do 
artigo 187.º do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana 
(EMGNR) e dos direitos referentes à proteção da parentalidade consig-
nados no n.º 1 do artigo 35.º do Código do Trabalho;

b) Assinar cartões de identificação de funcionários civis;
c) Despachar, no âmbito do SIADAP, diretivas e orientações re-

lativas ao estabelecimento de prazos e regras a observar na sua 
concretização;

d) Apreciar e decidir os procedimentos administrativos respeitantes 
à passagem à situação de reserva relativamente a todas as categorias, 
exceto nas situações previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 85.º e 
alínea b) do artigo 285.º, ambos do EMGNR;

e) Autorizar o exercício de funções em acumulação com o de funções 
ou atividades privadas;

f) Despachar os boletins de contagem de tempo de serviço;
g) Autorizar mudanças de domicílio entre Unidades;
h) Autorizar a consulta de processos individuais nos termos da lei;
i) Decidir os pedidos que forem apresentados para realização de 

almoços convívios.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653035 

 Despacho n.º 696/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do 
Despacho n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da Re-
pública, n.º 242, de 14 de dezembro de 2012, subdelego no Di-
retor da Direção de Saúde e Assistência na Doença, do Comando 
da Administração dos Recursos Internos, Coronel Farmacêutico, 
António Cardoso Ribeiro, as minhas competências para a prática 
dos seguintes atos:

a) Homologar os pareceres das Juntas de Saúde de Área;
b) Decidir sobre assuntos relativos a assistência na doença, e pedidos 

de comparticipação para internamento em lares, exceto a celebração de 
convenções, pagamento fracionado de reposição de valores, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 158/2008, de 20 de setem-
bro, pedidos de comparticipação relativos a casas de repouso e apoio 
domiciliário em regime livre.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653043 

 Despacho n.º 697/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do Des-
pacho n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, 
n.º 242, de 14 de dezembro de 2012, subdelego no Comandante da 
Unidade de Apoio Geral, do Comando da Administração dos Recursos 
Internos, Tenente -Coronel de Infantaria, Fernando António Amorim 
Vasconcelos Carvalho, as minhas competências para a prática dos 
seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de (euro) 40.000;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150.000, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 08 de junho;

c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território na-
cional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas 
de custo, desde que não antecipadas, e os reembolsos que forem devidos 
nos termos legais;

d) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em 
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processa-
mento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria 
n.º 379/90, de 18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 230/93, de 26 de junho;

e) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado 
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível 
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou 
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem trata-
mento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 271/77, de 2 de julho;

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653084 

 Despacho n.º 698/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do Despacho 
n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da República, n.º 242, de 
14 de dezembro de 2012, subdelego no Diretor da Direção de Recursos 
Financeiros, do Comando da Administração dos Recursos Internos, 
Coronel de Administração Militar, José António Madeira da Palma, as 
minhas competências para a prática dos seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de (euro) 75.000;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150.000, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 08 de junho;

c) Autorizar a atribuição de dotações, bem como as transferências de 
verbas, nos termos previstos na segunda parte do no n.º 4 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de abril;

d) Autorizar a realização de despesas de anos económicos anteriores, 
nos termos do artigo 23.º e 38.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de 
julho;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1573

e) Autorizar reposições em prestações nos termos do artigo 38.º do 
Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653076 

 Despacho n.º 699/2013
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 alínea i) do 
Despacho n.º 15965/2012 (2.ª série) publicado no Diário da Repú-
blica, n.º 242, de 14 de dezembro de 2012, subdelego no Diretor 
da Direção de Recursos Logísticos, do Comando da Administração 
dos Recursos Internos, Coronel de Administração Militar, Alvarino 
Manuel de Jesus Ferreira de Castro, as minhas competências para a 
prática dos seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite previsto naquele normativo legal;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150 000, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho.

2 — As competências referidas anteriormente podem ser subdelegadas 
no todo ou em parte.

3 — A subdelegação de competências constante no presente des-
pacho entende -se efetuada sem prejuízo dos poderes de avocação e 
superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de novembro de 
2012.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

17 de dezembro de 2012. — O Comandante do CARI, Luís Filipe 
Tavares Nunes, major -general.

206653051 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Louvor n.º 76/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, nos termos 

do artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, 
do artigo 86.º do Decreto-lei n.º 275-A/2000, de 9 de novembro, e 
dos artigos 1.º, n.º 1 e 2, alínea d), 3.º, n.º 1 e 2, 4.º, nº. 1 e 9.º, do 
Regulamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado pelo Des-
pacho Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o mérito, 
mediante atribuição de menção elogiosa, ao segurança Miguel da 
Fonseca Marta, por desempenhar as suas funções com elevado 
profissionalismo, zelo, diligência, dedicação, empenho, discrição 
e lealdade, contribuindo assim para o prestígio e bom nome da 
Polícia Judiciária. 

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz. 

206652793 

 Louvor n.º 77/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, nos termos do 

artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, do 
artigo 86.º do Decreto-lei n.º 275-A/2000, de 9 de novembro, e dos 
artigos 1.º, n.º 1 e 2, alínea c), 3.º, n.º 1 e 2, 4.º, nº. 1 e 8.º, do Re-
gulamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado pelo Despacho 
Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o mérito, mediante 
atribuição de louvor, ao segurança Luís Alexandre de Sousa Silva, 
por desempenhar as suas funções com elevado profissionalismo, 
disponibilidade, zelo, diligência, abnegação, empenho e capacidade 
organizativa, contribuindo assim para o prestígio e bom nome da 
Polícia Judiciária. 

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

206652777 

 Louvor n.º 78/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, nos termos do 

artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, do 
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de novembro e dos 
artigos 1.º, n.º 1 e 2, alínea c), 3.º, n.º 1 e 2 e 8.º, n.º 1 e 2 do Regu-
lamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado pelo Despacho 
Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o mérito, mediante 
atribuição de louvor, à inspetora Ana Branca Marques Góis, por ter 
revelado altos índices de competência, profissionalismo, voluntarie-
dade e empenho excecional, desenvoltura funcional, traduzidos no 
labor persistente, metodologia meritória na realização das múltiplas 
tarefas e ações internas e externas que lhes foram cometidas, no 
âmbito do processo com o NUIPC nº 591/02.1JACBR, que muito 
contribuíram para o desfecho com êxito de tão complexa investiga-
ção, no âmbito da criminalidade económica, também conhecida por 
crimes de “colarinho branco”, o que em muito dignificou o papel 
da Polícia Judiciária. 

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz. 

206652833 

 Louvor n.º 79/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, e nos termos do 

artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, do 
artigo 86.º do Decreto-lei n.º 275-A/2000, de 9 de novembro, e dos 
artigos 1.º, n.º 1 e 2, alínea c), 2.º, 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 7.º, todos do 
Regulamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado pelo Despacho 
Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o mérito, mediante 
atribuição de crachá de ouro, ao especialista superior Egídio Fulgêncio 
Teixeira Cardoso, pela carreira de mais de 30 anos e por ter desenvolvido 
um trabalho, na Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, como 
diretor, que permitiu reforçar a imagem da Polícia Judiciária, nacional e 
internacionalmente, contribuindo para a realização da justiça, apoiando 
as investigações do crime económico-financeiro, revelando qualidades 
de natureza profissional notáveis, nomeadamente saber, inteligência, 
capacidade organizativa e comunicacional. 

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

206652882 

 Louvor n.º 80/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, e nos termos 

do artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, 
do artigo 86.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro, e 
artigos 1.º, n.º 1 e 2, alínea b), 2.º, 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 7.º, todos do 
Regulamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado pelo Despacho 
Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o mérito, mediante 
atribuição de crachá de bronze, ao inspetor chefe Manuel Maria 
Martins Lico, pela forma exemplar como, ao longo de três décadas, 
contribuiu para o prestígio da Polícia Judiciária, revelando qualida-
des profissionais notáveis, nomeadamente persistência, dedicação e 
competência investigatória.

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

206652899 

 Louvor n.º 81/2013
Ouvido o Conselho Superior da Polícia Judiciária, e nos termos 

do artigo 26.º, n.º 5, alínea d), da Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto, 
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do artigo 86.º do Decreto -lei e n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro, e 
artigos 1.º, n.º 1 e 2, alíneas c) e d), 2.º, 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, 8.º, n.º 1, 
9.º, todos do Regulamento de Mérito da Polícia Judiciária, aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 32/2001, de 31 de julho, reconheço o 
mérito, mediante atribuição de louvor, a Sara Regina de Carvalho 
Lopes, inspetora, e mediante atribuição de menção elogiosa coletiva, 
a Válter Simão Soares Constantino, coordenador de investigação cri-
minal, João Paulo Correia de Almeida, inspetor chefe, José Oliveira 
Casaleiro, inspetor aposentado e a José António Pessoa dos Santos, 
Nuno César Duarte Santa, João Francisco Rodrigues Queiroz de Oli-
veira, Vasco Areia Marinheiro, João Manuel Ferraz Garcia, Marinho 
Paulo Penacho Nunes, Aníbal José Gatões Batista, inspetores, Vítor 
Manuel Barreira Andrade, agente motorista, e Maria do Rosário Antu-
nes Ferreira Tomás, especialista auxiliar, pelo desempenho profissional 
que permitiu alcançar excelentes resultados investigatórios e reforçar 
a imagem da Polícia Judiciária, revelando qualidades profissionais 
notáveis, nomeadamente tenacidade, método de trabalho, dedicação, 
disponibilidade e empenho.

20 de dezembro de 2012. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

206652866 

 Direção-Geral de Reinserção Social

Despacho (extrato) n.º 700/2013
Por acordo entre a Direção -Geral de Reinserção Social, o Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. e a técnica superior, 
Ana Isabel Maltez de Sousa, procedeu -se à consolidação definitiva da 
mobilidade interna, da referida técnica superior, no mapa de pessoal 
da Direção -Geral de Reinserção Social, nos termos do n.º 2 e 4 do ar-
tigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo 
artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, tendo sido celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, com efeitos a 01.09.2012. 
(Isento de fiscalização prévia do TC).

2013.01.04. — O Diretor -Geral, Rui Sá Gomes.
206651586 

 Direção-Geral dos Serviços Prisionais

Despacho (extrato) n.º 701/2013
Por despacho da Ministra da Justiça, de 03 de dezembro de 2012, foi 

autorizado, ao abrigo do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 
março, o regresso ao serviço de António Manuel Martins Ribeiro, guarda 
prisional principal do mapa de pessoal da Direção -Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, da situação de licença sem vencimento de longa 
duração, com efeitos a 01 de janeiro de 2013. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

4 de janeiro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206652071 

 Despacho (extrato) n.º 702/2013
Por despacho da Ministra da Justiça, de 03 de dezembro de 2012, 

foi autorizado, ao abrigo do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 
31 de março, o regresso ao serviço de José Manuel Correia Carolino 
Varela, guarda prisional principal do mapa de pessoal da Direção -Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais, da situação de licença sem venci-
mento de longa duração, com efeitos a 01 de janeiro de 2013. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de janeiro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
206652209 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso (extrato) n.º 596/2013
Por meu despacho, datado de 12 de novembro de 2012, foi Ana Paula 

de Sousa Luís, notária na situação de licença sem vencimento, autori-
zada a regressar ao serviço, para lugar do quadro de pessoal paralelo do 
município de Cascais, ficando afeta à Conservatória do Registo Civil 
do respetivo município, nos termos das disposições conjugadas do n.º 5 

do artigo 107.º e n.os 1, 2 e 4 do artigo 109.º do Estatuto do Notariado, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, a contar do 
dia 1 de dezembro do corrente ano. (Não carecem de visto do Tribunal 
de Contas)

19 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, An-
tónio Luís Pereira Figueiredo.

206651659 

 Aviso (extrato) n.º 597/2013
Por meu despacho, datado de 15 de novembro de 2012, foi Carlos 

Alberto Simões de Carvalho Rodrigues, primeiro ajudante na situação 
de licença sem vencimento, autorizado a regressar ao serviço, para lugar 
do quadro de pessoal paralelo do município de Tomar, ficando afeto 
à Conservatória do Registo Civil do respetivo município, nos termos 
conjugados do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.º do Estatuto do Notariado, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, com efeitos 
a contar do dia 1 de dezembro do corrente ano. (Não carece de visto do 
Tribunal de Contas)

19 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, An-
tónio Luís Pereira Figueiredo.

206651812 

 Aviso (extrato) n.º 598/2013
Por meu despacho, datado de 15 de novembro de 2012, foi Manuel 

Mendes Lourenço, escriturário superior na situação de licença sem 
vencimento, autorizado a regressar ao serviço, para lugar do quadro de 
pessoal paralelo do município de Tomar, ficando integrado na Conser-
vatória do Registo Civil do respetivo município, nos termos conjugados 
do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.º e n.º 1 do artigo 112.º do Estatuto do 
Notariado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, 
com efeitos a contar do dia 1 de dezembro do corrente ano. (Não carece 
de visto do Tribunal de Contas)

19 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Luís Pereira Figueiredo.

206651829 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 703/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero das funções de técnica especialista no meu 
Gabinete, a seu pedido, a licenciada Inês Vieira de Almeida, com efeitos 
a 30 de novembro de 2012.

16 de novembro de 2012. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira.

206659581 

 Gabinete do Secretário de Estado da Energia

Despacho n.º 704/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero das funções de adjunta do meu Gabinete, a 
seu pedido, a licenciada Marisa Martins Fonseca, com efeitos a 5 de 
janeiro de 2013.

Ao cessar as suas funções, cumpre -me louvar a licenciada Marisa 
Martins Fonseca pela forma exemplar como exerceu as suas funções 
de adjunta, abrangendo uma vasta gama de responsabilidades, com 
invulgar dedicação, elevada competência profissional e extraordinária 
capacidade de trabalho.

O rigor, a capacidade de trabalho e a independência da licenciada 
Marisa Martins Fonseca, mesmo com sacrifício da sua vida pessoal, 
aliados a profundos e sólidos conhecimentos, foram decisivos para a 
boa condução dos assuntos do meu Gabinete.

Pelas razões expostas, é  -me muito grato reconhecer publicamente 
as qualidades pessoais e o elevado nível de desempenho da licenciada 
Martins Fonseca.

4 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Energia, Artur 
Álvaro Laureano Homem da Trindade.

206652396 
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 Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 705/2013
Por meu despacho de 17.12.2012 e nos termos do n.º 1 do artigo 3.º 

do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, foi autorizada a equipara-
ção a bolseiro no País, ao licenciado, Dr. José António Martins Lucas 
Cardoso, técnico superior do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do 
Ministério da Economia e do Emprego, com dispensa total do exercício 
de funções e pelo período compreendido entre 5 de dezembro de 2012 
e 31 de julho de 2013.

4 de janeiro de 2013. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Car-
rachás.

206651683 

 Gabinete de Estratégia e Estudos

Despacho n.º 706/2013
Considerando que o processo de fusão do GEE se encontra re-

gulado no Decreto -Lei n.º 126 -C/2011, de 29 de dezembro, e que o 
mesmo determina, no artigo 40.º que as atribuições do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Relações Internacionais no domínio do 
planeamento estratégico são integradas no Gabinete de Estratégia 
e Estudos;

Considerando que no processo relativo ao GEE foram aprovados, 
por despacho de 04/12/2012 do Senhor Ministro da Economia e do 
Emprego e por despacho de 21/12/2012, do Senhor Secretário de Es-

tado da Administração Pública, as listas de atividades e procedimentos 
a assegurar, as listas de postos de trabalho considerados necessários 
e bem como, o mapa comparativo entre os postos de trabalho neces-
sários e os efetivos existentes no GEE afetos à prossecução daquelas 
atividades;

Considerando que não se afigura necessário proceder às operações 
de seleção de pessoal uma vez que o número de postos de trabalho 
necessários ao cumprimento das atribuições é superior ao número de 
efetivos existentes à presente data;

Considerando que a Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, determina, 
para a conclusão do processo de fusão, a reafetação do pessoal às dife-
rentes Unidades Orgânicas do Serviço:

Cumpridas que foram as formalidades legais, determino:
1 — A reafetação por tempo indeterminado do pessoal do Gabinete de 

Planeamento Estratégico e Relações Internacionais (GPERI), excluindo 
o pessoal afeto às atividades no domínio das relações internacionais, 
ao Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do MEE, às suas diferentes 
Unidades, conforme lista anexa ao presente despacho e dele fazendo 
parte integrante;

2 — A reafetação é feita sem alteração do vínculo, apurando -se para 
a mesma carreira e categoria, posição e nível remuneratório, detido 
pelos trabalhadores;

3 — A presente reafetação do pessoal produz efeitos a 1 de Janeiro 
de 2013.

27 de dezembro de 20l2. — O Diretor do Gabinete de Estratégia e 
Estudos, João Rodrigo Reis Carvalho Leão. 

 Lista dos trabalhadores do GPERI/MEE a integrar no GEE/MEE 

Organismo
de Origem Nome Organismo 

integrador
Unidade 
Orgânica Categoria

GPERI/MEE Ana Rita Labronço Cabana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técnico Superior
GPERI/MEE António Manuel Sobral Vieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAEI Técnico Superior
GPERI/MEE Fernanda Antunes de Almeida Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Assistente Técnico
GPERI/MEE Filipe Alexandre Silva Neves da Rosa Lopes  . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Assistente Operacional
GPERI/MEE Francisco José Batista Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAEI Técnico Superior
GPERI/MEE Graça Maria Duarte de Sousa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Técnico Superior
GPERI/MEE Helena Isabel Ribeiro da Graça Sebastião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAEI Técnico superior
GPERI/MEE José Maria Magalhães de Abreu Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAEI Técnico Superior
GPERI/MEE Maria Cidália Melo de Carvalho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técnico Superior
GPERI/MEE Maria Dulce Mendes Guedes Vaz de Bianchi Moledo  . . . . . . . . . GEE DSAEI Técni co Superior
GPERI/MEE Maria da Graça Neves Carvalho Rebelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Técnico Superior
GPERI/MEE Maria João Lopes Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técnico Superior
GPERI/MEE Maria João Pais da Cruz Peres Leiro Costa Reis. . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Técnico Superior
GPERI/MEE Maria José da Rocha Peixoto de Moura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técnico Superior
GPERI/MEE Maria José Marques da Costa Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técni co Superior
GPERI/MEE Maria Luisa Gonçalves Cavaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DSAE Técni co Superior
GPERI/MEE Nuno da Costa Pericão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Assistente Operacional
GPERI/MEE Paulo Fernando Rodrigues dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEE DPA Especialista de Informática de Grau 2

 Designação das unidades orgânicas:
DSAEIDireção de Serviços de Acompanhamento de Empresas e Investimento.
DSAEDireção de Serviços de Análise Económica.
DSEDireção de Serviços de Estatística.
DSPIEDitreção de Serviços de Produção de Informação do Emprego.
DPADivisão de Planeamento e Apoio.

206653919 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Secretaria-Geral

Despacho n.º 707/2013
Nos termos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Pú-

blicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, compete 
à entidade empregadora pública definir os horários de trabalho dos 

trabalhadores ao seu serviço, dentro dos condicionalismos legais, 
e após consulta dos trabalhadores através das suas organizações 
representativas.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 115.º e 132.º do referido 
regime, e efetuada a consulta às organizações representativas dos 
trabalhadores, aprovo o Regulamento Interno de Funcionamento, 
Atendimento e Horário de Trabalho da Secretaria -Geral do Minis-
tério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, publicado em anexo ao presente despacho e do qual faz 
parte integrante.

3 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral, Rui Dias Fernandes.
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Regulamento Interno de funcionamento, atendimento e horário 
de trabalho da Secretaria -Geral do Ministério da Agricultura, 

do Mar, do ambiente e do ordenamento do território

CAPÍTULO I

Objeto, âmbito e vigência

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação
O presente Regulamento estabelece os períodos de funcionamento 

e de atendimento presencial dos serviços da Secretaria -Geral do Mi-
nistério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, abreviadamente designada por Secretaria -Geral, bem como 
os regimes de prestação de trabalho e os horários dos respetivos tra-
balhadores, nos termos do artigo 132.º do Regime do Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas (RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro.

Artigo 2.º
Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês 
seguinte à sua publicação.

CAPÍTULO II

Duração e organização do tempo de trabalho

Artigo 3.º

Período de funcionamento e de atendimento
1 — O período normal de funcionamento da Secretaria -Geral decorre 

nos dias úteis, entre as 8 horas e as 20 horas.
2 — Os períodos de atendimento ao público decorrem:

a) Na biblioteca, das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas 
e 30 minutos às 17 horas;

b) Na tesouraria, das 10 horas às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos 
às 16 horas;

c) Na receção, das 8 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos;
d) Nos restantes serviços, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 

30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas.

3 — Por despacho do secretário -geral e de harmonia com as dis-
posições legais e com os instrumentos de regulamentação coletiva de 
trabalho aplicáveis podem ser adotados outros períodos de atendimento 
ao público, sempre que a natureza ou conveniência do serviço o deter-
minem.

4 — Os períodos a que se referem os números anteriores constam do 
Mapa I anexo ao presente Regulamento, que é afixado nas entradas da 
Secretaria -Geral, em local visível ao público e nos sítios da intranet e 
da Internet da Secretaria -Geral.

Artigo 4.º

Período normal de trabalho e sua organização temporal
1 — O período normal de trabalho semanal é de trinta e cinco 

horas, distribuídas por um período normal de trabalho diário de sete 
horas, de segunda a sexta -feira, sem prejuízo dos de diferente duração 
previstos na lei.

2 — Os trabalhadores não podem prestar mais de cinco horas con-
secutivas de trabalho e, em qualquer caso não podem ser obrigados a 
prestar mais do que nove horas de trabalho por cada dia de trabalho, 
nelas se incluindo o trabalho extraordinário.

3 — São previstas as seguintes modalidades de organização temporal 
do trabalho:

a) Horário flexível;
b) Horário rígido;
c) Horário desfasado;
d) Jornada contínua;
e) Isenção de horário de trabalho.

4 — A modalidade de organização temporal de trabalho normalmente 
praticada na Secretaria -Geral é a de horário flexível.

Artigo 5.º
Regimes de trabalho especiais

A requerimento do trabalhador podem ser fixados horários de trabalho 
específicos, a tempo parcial ou com flexibilidade, nomeadamente:

a) Em todas as situações previstas na lei aplicável à proteção da 
parentalidade;

b) Quando se trate da situação prevista no artigo 53.º do RCTFP;
c) Nas condições descritas no artigo 142.º e seguintes do RCTFP.

Artigo 6.º
Horário flexível

1 — O horário flexível permite ao trabalhador gerir os seus tempos 
de trabalho escolhendo as horas de entrada e de saída, observados 
que sejam os períodos de presença obrigatória, designados por pla-
taformas fixas.

2 — A prestação de serviço em regime de horário flexível pode ser 
efetuada entre as 8 horas e as 20 horas, com dois períodos de presença 
obrigatória (plataformas fixas), das 10 horas às 12 horas e 30 minutos 
e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, de acordo com 
o Mapa II em anexo.

3 — A interrupção obrigatória de trabalho diário não pode ser inferior 
a uma hora, devendo verificar -se no período compreendido entre as 12 
horas e 30 minutos e as 14 horas e 30 minutos.

4 — O não cumprimento das plataformas fixas não é compensá-
vel, exceto se devidamente autorizado pelo respetivo dirigente ou 
superior hierárquico, implicando a perda total do tempo de trabalho 
da respetiva parte do dia, ou do dia, em que tal se verifica e dando 
origem à marcação de meia falta ou de uma falta, consoante os 
casos.

5 — A ausência, ainda que parcial, a um período de presença obrigató-
ria, determina a sua justificação através dos mecanismos de controlo da 
assiduidade e de pontualidade, sem prejuízo da observância do regime 
geral da justificação de faltas.

6 — O saldo diário dos débitos e créditos individuais é transpor-
tado para o dia seguinte, até ao termo de cada período mensal de 
aferição.

7 — O saldo positivo apurado no termo de cada período mensal 
de aferição, que não seja considerado trabalho extraordinário, pode, 
mediante acordo com o superior hierárquico, transitar para o mês 
imediatamente seguinte àquele em que foi adquirido, até ao limite 
de cinco horas, não podendo o seu gozo ocorrer nas plataformas 
fixas referidas no n.º 2.

8 — O saldo negativo apurado no termo de cada período mensal 
de aferição implica o registo de uma falta de meio -dia ou de um 
dia, conforme o período em falta, a justificar nos termos da lei, 
exceto relativamente a trabalhadores portadores de deficiência, 
que têm direito a transportar para o mês seguinte um débito até 
dez horas.

9 — A ausência de registos de saída e de entrada para o intervalo de 
descanso implica o desconto de um período de duas horas, sendo que 
o registo efetuado por período inferior a uma hora implica sempre o 
desconto de um período de descanso de uma hora.

10 — A modalidade de horário flexível não dispensa os trabalha-
dores de:

a) Cumprir as tarefas programadas e em curso, dentro dos prazos 
superiormente fixados, não podendo, em todo o caso, a flexibili-
dade ditada pelas plataformas móveis originar, em caso algum, 
inexistência de pessoal que assegure o normal funcionamento dos 
serviços;

b) Assegurar a realização e a continuidade de tarefas urgentes, de 
contactos ou de reuniões de trabalho, mesmo que tal se prolongue para 
além dos períodos de presença obrigatória;

c) Assegurar a realização do trabalho extraordinário diário que lhe 
seja determinado pelo dirigente ou superior hierárquico, nos termos 
previstos nos artigos 158.º a 161.º do RCTFP.

Artigo 7.º
Horário rígido

1 — Horário rígido é aquele que, cumprindo em cada dia e semana 
respetivamente o período normal de trabalho diário e semanal, se reparte 
diariamente por dois períodos de trabalho, separados por um intervalo 
de descanso com duração mínima de uma hora e máxima de duas horas, 
em que as horas de início e termo de cada período são sempre idênticas 
e não podem ser unilateralmente alteradas.

2 — O horário rígido decorre nos seguintes períodos:
a) Período da manhã: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos;
b) Período da tarde: das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.
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3 — A aplicação do horário rígido é determinada por despacho do 
Secretário -Geral, podendo ser fixados outros períodos considerados 
mais convenientes, mediante acordo do trabalhador.

Artigo 8.º
Horário desfasado

1 — Horário desfasado é aquele que, embora mantenha inalterado em 
cada dia e semana, respetivamente o período normal de trabalho diário 
e semanal, permite estabelecer, serviço a serviço ou para determinadas 
carreiras e ou categorias, e sem possibilidade de opção, horas fixas 
diferentes de entrada e de saída.

2 — Pode ser fixada a prática de horário desfasado nos postos de 
trabalho com funções de assistência permanente a órgãos ou setores 
com períodos de funcionamento muito dilatados ou de atendimento 
ao público.

3 — A determinação das horas de entrada e saída é efetuada por 
acordo entre os trabalhadores e o dirigente ou superior hierárquico 
da unidade orgânica prevalecendo, em caso de desacordo, o horário 
fixado por este.

Artigo 9.º
Jornada contínua

1 — A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta do tra-
balho, salvo um período de descanso nunca superior a trinta minutos 
que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho, não po-
dendo em qualquer caso, a prestação ininterrupta de trabalho exceder 
as 5 horas.

2 — A jornada contínua deve ocupar predominantemente um dos 
períodos do dia e determina uma redução do período normal de trabalho 
diário de uma hora.

3 — A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes casos:
a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de doze anos, ou, 

independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica;
b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores 

progenitores;
c) Trabalhador que, substituindo -se aos progenitores, tenha a seu 

cargo neto com idade inferior a doze anos;
d) Trabalhador adotante, ou tutor, ou pessoa a quem foi deferida a 

confiança judicial ou administrativa do menor, bem como o cônjuge 
ou a pessoa em união de facto com qualquer daqueles ou com o 
progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com 
o menor;

e) Trabalhador estudante;
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias 

relevantes, devidamente fundamentadas, o justifiquem;
g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado.

4 — A jornada contínua não dispensa o dever de cumprimento atem-
pado das tarefas atribuídas.

Artigo 10.º
Isenção de horário

1 — Para além dos trabalhadores titulares de cargos dirigentes ou 
dos que chefiem equipas multidisciplinares, podem gozar da isenção 
de horário, mediante celebração de acordo escrito, os trabalhado-
res integrados nas carreiras de técnico superior e de coordenador 
técnico.

2 — A isenção de horário de trabalho para os trabalhadores referidos 
no número anterior só pode revestir a modalidade prevista na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 140.º do RCTFP.

Artigo 11.º
Trabalho extraordinário

1 — Considera -se trabalho extraordinário todo aquele que é prestado 
fora do horário de trabalho.

2 — Nos casos de isenção de horário previstos no n.º 2 do artigo 10.º, 
considera -se trabalho extraordinário aquele que exceda a duração do 
período normal de trabalho diário ou semanal.

3 — O trabalho extraordinário só pode ser prestado quando se des-
tine a fazer face a acréscimos eventuais e transitórios de trabalho, que 
não justifiquem a admissão de trabalhador, bem como em casos de 
força maior, ou quando se torne indispensável para prevenir ou reparar 
prejuízos graves para o serviço, carecendo de autorização da entidade 
empregadora.

4 — O trabalhador é obrigado à prestação de trabalho extraordinário 
salvo quando, havendo motivos atendíveis, expressamente solicite a 
sua dispensa.

5 — Não estão sujeitos à obrigação estabelecida no número anterior 
os trabalhadores nas seguintes condições:

a) Trabalhador deficiente;
b) Trabalhadora grávida, puérpera, ou lactante e trabalhador com filhos 

ou descendentes ou afins de linha reta ou adotados com idade inferior a 
12 anos ou portadores de deficiência;

c) Trabalhador com doença crónica;
d) Trabalhador que goze do estatuto de trabalhador -estudante, ex-

ceto na situação prevista no artigo 90.º, n.º 1 do Regulamento anexo 
ao RCTFP.

6 — O trabalho extraordinário prestado, por cada trabalhador, está 
sujeito aos seguintes limites:

a) Cento e cinquenta horas de trabalho por ano;
b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c) Número de horas igual ao período normal de trabalho nos dias de 

descanso semanal ou feriado.

CAPÍTULO III

Controlo da assiduidade e de pontualidade

Artigo 12.º
Deveres de pontualidade e de assiduidade

1 — Os trabalhadores devem:
a) Comparecer regularmente ao serviço e cumprir o horário de trabalho 

a que estiverem sujeitos, nos termos do presente Regulamento;
b) Registar obrigatoriamente a entrada e a saída no equipamento pró-

prio de controlo da assiduidade, antes e depois da prestação de trabalho 
em cada um dos períodos de trabalho;

c) Prestar o trabalho diário sem interrupções, salvo nos casos e pelo 
tempo autorizados pelo dirigente ou superior hierárquico;

d) Utilizar o equipamento de registo segundo as informações da 
estrutura orgânica responsável pela gestão do sistema de controlo da 
assiduidade.

2 — Durante os períodos de presença obrigatória, os trabalhadores 
que necessitem de se ausentar do serviço, nas situações previstas na lei 
ou quando invoquem justificação atendível, devem solicitar previamente 
autorização ao respetivo dirigente ou superior hierárquico, registando a 
saída no sistema de controlo de assiduidade.

3 — A ausência não autorizada em período de presença obrigatória 
determina a impossibilidade da sua compensação, a perda do tempo de 
trabalho correspondente à respetiva parte do dia, ou do dia, em que se 
verificou e a marcação de falta.

4 — Podem ser dispensados do registo de entrada e de saída os tra-
balhadores que desempenham funções em que a respetiva exigência o 
justifique.

5 — Os trabalhadores dispensados do registo de entrada e de saída 
não se encontram isentos do dever de assiduidade.

Artigo 13.º
Registo e controlo de pontualidade e de assiduidade

1 — A pontualidade e a assiduidade são objeto de aferição através 
de sistema eletrónico de controlo no início e termo de cada período 
de trabalho, em equipamento que fornece indicadores de controlo ao 
próprio trabalhador, ao seu dirigente ou superior hierárquico e à unidade 
orgânica responsável pela gestão do sistema de controlo da assiduidade 
e da pontualidade.

2 — A correção das situações decorrentes de não funcionamento do 
sistema de verificação instalado, ou ainda de prestação de serviço ex-
terno, é feita, de imediato, pelo trabalhador através de impresso próprio, 
sendo depois objeto de decisão do dirigente ou superior hierárquico que, 
no prazo mais curto, enviará à estrutura orgânica responsável pela gestão 
do sistema de controlo da assiduidade.

3 — As faltas de registo de entrada e de saída consideram -se au-
sências ao serviço, devendo ser justificadas nos termos da legislação 
aplicável.

4 — Compete ao dirigente ou superior hierárquico da unidade orgâ-
nica em que desempenha funções o trabalhador comunicar, à estrutura 
orgânica responsável pela gestão do sistema de controlo da assiduidade, 
as situações que correspondam a ausências ao serviço.

5 — A contabilização dos tempos de trabalho prestados pelo 
trabalhador e o período de aferição da assiduidade são efetuados 
mensalmente, pela unidade orgânica responsável pelo controlo da 
assiduidade, com base nos registos obtidos e nas justificações apre-
sentadas.
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6 — Compete ao pessoal dirigente ou com funções de coordenação a 
verificação da assiduidade dos trabalhadores que desempenham funções 
nas unidades orgânicas respetivas.

7 — A unidade orgânica responsável pelo controlo de assiduidade 
e de pontualidade remete ao dirigente ou superior hierárquico, até ao 
sétimo dia útil de cada mês, uma relação ou lista completa dos registos 
de assiduidade relativos ao período em referência.

8 — A relação ou lista referida no número anterior, depois de visada 
pelo competente dirigente ou superior hierárquico, é devolvida, no prazo 
máximo de dois dias úteis, à unidade orgânica responsável pelo controlo 
da assiduidade e da pontualidade, estando, a partir desse momento, à 
disposição dos trabalhadores para consulta.

9 — As reclamações devem ser apresentadas no prazo de cinco dias 
úteis a contar do dia em que o trabalhador tiver conhecimento da relação 
ou lista a que se refere o número anterior.

10 — As relações ou listas corrigidas são submetidas a despacho 
superior e nelas são devidamente assinalados os casos de incumprimento 
das disposições constantes da lei e do presente Regulamento, respetivas 
justificações, bem como outras circunstâncias suscetíveis de influenciar 
o controlo da assiduidade.

11 — O uso fraudulento do sistema de controlo da assiduidade e de 
pontualidade é passível de responsabilização disciplinar nos termos 
da lei.

Artigo 14.º
Gestão do sistema de controlo da assiduidade e da pontualidade

Compete, em especial, à unidade orgânica responsável pela gestão 
do sistema de controlo da assiduidade:

a) Organizar e manter o sistema de registo automático de assidui-
dade e de pontualidade dos trabalhadores em serviço na Secretaria-
-Geral;

b) Esclarecer com prontidão as eventuais dúvidas dos trabalhado-
res;

c) Suspender o registo da assiduidade dos trabalhadores no período 
em que lhes tenha sido autorizada licença.

Artigo 15.º
Interrupção ocasional

1 — Nos termos da alínea b) do artigo 118.º do RCTFP, são conside-
radas compreendidas no tempo de trabalho, as interrupções ocasionais 
no período de trabalho diário:

a) Inerentes à satisfação das necessidades pessoais inadiáveis do 
trabalhador;

b) Resultantes do consentimento da entidade empregadora pública.

2 — A autorização para a ocorrência das interrupções ocasionais deve 
ser solicitada com a antecedência mínima de 24 horas ou, verificando -se 
a sua impossibilidade, nas situações previstas na alínea a) do número 
anterior, nas 24 horas seguintes.

3 — As interrupções ocasionais não podem dar origem a um dia 
completo de ausência do serviço e só podem ser concedidas desde que 
não afetem o funcionamento do organismo.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)
Período normal de funcionamento — Das 8 horas às 20 horas
Atendimento ao público na biblioteca — Das 10 horas às 12.30 horas 

e das 14.30 horas às 17 horas
Atendimento ao público na tesouraria — Das 10 horas às 12 horas e 

das 14.30 horas às 16 horas
Atendimento ao público na receção — Das 8.30 horas às 19.30 horas
Atendimento ao público nos restantes serviços — Das 9.30 horas às 

12.30 horas e das 14.30 horas às 17 horas

ANEXO II

(A que se refere o n.º 2 do artigo 6.º)
Das 8 às 10 horas — Margem móvel para a entrada — Duas horas
Das 10 às 12.30 horas — Período de presença obrigatória — Duas 

horas e trinta minutos
Das 12.30 às 14.30 horas — Margem móvel para almoço — Duas 

horas, com obrigatoriedade de utilização mínima de uma hora e máximo 
de duas horas

Das 14.30 às 16.30 horas — Período de presença obrigatória — Duas horas
Das 16.30 às 20 horas — Margem móvel para a saída — Três horas 

e trinta minutos
206646986 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Despacho n.º 708/2013
Tendo em conta a necessidade de assegurar a representação da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG) nas várias 
Comissões de Acompanhamento (CA), respeitantes às revisões dos 
Planos Diretores Municipais (PDM) em curso ou a iniciar na região, 
determino o seguinte:

1 — Designo, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 
1474/2007 de 16 de novembro, Rui Miguel dos Santos Mota e Costa, 
Chefe de Divisão de Licenciamento, como representante efetivo da 
DRAPALG em todas as CA respeitantes às revisões dos vários PDM 
do Algarve em curso ou a iniciar;

2 — A presente designação, em conformidade com o estabelecido 
no artigo 6.º da Portaria citada e do n.º 1 do artigo 75 -B do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação do Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, conjugados com os art.º (s) 35.º e 
36.º do Código do Procedimento Administrativo, inclui a delegação 
ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de vinculação 
da DRAPALG.

20 de novembro de 2012. — O Diretor Regional, Fernando Se-
verino.

206652493 

 Despacho n.º 709/2013

1 — Considerando a necessidade de imprimir celeridade e eficácia 
ao funcionamento das diferentes unidades orgânicas, privilegiando-
-se a responsabilidade dos dirigentes e o controlo dos resultados, 
nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas do ar-
tigo 9.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (que consagra 
o Estatuto do Pessoal Dirigente), com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010 e de 28 de abril, e 64/2011, de 22 
de dezembro, que a republicou, e artigos 35.º a 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego nos diretores de serviços: 
Bernardo Manuel Antunes Marques Fialho, diretor de serviços de 
Administração, Júlio Manuel Isidoro Cabrita, diretor de serviços 
de Investimento, Marcos Gonçalves Guia, Diretor de Serviços de 
Controlo, e José Manuel Entrudo Fernandes, diretor de serviços 
de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, sem a faculdade de 
subdelegação, as seguintes competências:

a)  Decisões de eficácia interna ou externa, bem como assinatura 
de toda a correspondência e expediente corrente, relacionadas 
com as atribuições ou áreas de intervenção das respetivas uni-
dades orgânicas, com exceção da que seja dirigida a membros 
do Governo, seus gabinetes, secretarias -gerais, direções -gerais, 
institutos, serviços de auditoria e inspeção e presidentes de câ-
maras municipais;

b)  Autorizar, caso a caso e quanto aos funcionários integrados nas 
respetivas unidades orgânicas, mediante adequada fundamentação e no 
cumprimento das normas legais em vigor, a condução de viaturas oficiais, 
em deslocações na região, por funcionários ou agentes não inseridos na 
carreira de motorista;

c)  Autorizar deslocações em serviço dentro da Região, qualquer que 
seja o meio de transporte.

2 — Nos termos estatuídos no número anterior, delego as competên-
cias aí referidas no chefe da Divisão de Comunicação e Documentação, 
Lino Júlio Ferreira Camacho, e no chefe da Unidade de Gestão das 
Delegações, Vítor Manuel da Encarnação Vicente.

3 — Nos termos estatuídos no n.º 1, delego no supra identificado 
diretor de serviços de Administração, sem prejuízo do disposto no n.º 7, 
as seguintes competências:

a) Assinar certidões relativas a vencimentos auferidos, posição na 
carreira e outros documentos ou declarações que se refiram à situação 
profissional dos funcionários;

b) Assinar requisições de transporte relativas a deslocações de fun-
cionários, desde que previamente autorizadas;

c) Assinar requisições para aquisição de bens e serviços cuja despesa 
esteja previamente autorizada;

d) Autorizar o pagamento de despesas correntes urgentes de caráter 
inadiável em conta do fundo de maneio;

e) Assinar cheques;
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 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Aviso (extrato) n.º 599/2013
1 — Em cumprimento do estabelecido na alínea c) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e na sequência da Deliberação n.º 22/
CD/2012, cessam funções os dirigentes intermédios a seguir indicados, 
designados em regime de substituição, ao abrigo do Estatuto do Pessoal 
Dirigente, Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações entretanto 
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 
de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro:

Dirigentes intermédios de 1.º grau:
Licenciado, Henrique Daniel Dias Pinto Ferreira, no cargo de diretor 

da Direção de Gestão Financeira (DGF)
Licenciada, Maria Paula de Almeida Pereira, no cargo de diretora da 

Direção de Arrendamento e Gestão do Património (DAGP)

Dirigentes intermédios de 2.º grau:
Licenciada, Carla Maria Fraga Benera, no cargo de coordenadora do 

Gabinete de Estratégia Planeamento e Assessoria (GEPA)
Licenciada, Elsa Alexandra Cardoso Pires Machado, no cargo de 

coordenadora do Gabinete de Sistemas de Informação (GSI)
Licenciado, Eduardo Alberto Macedo Vilaça, no cargo de coordenador 

do Gabinete de Recuperação de Crédito (GRC)
Licenciado, Jorge Manuel Lopes Dias, no cargo de coordenador do 

Observatório da Habitação e Reabilitação Urbana (OHRU)
Licenciada, Maria Fernanda Marques de Jesus, no cargo de coordena-

dora do Departamento de Gestão e Reabilitação do Património (DGRP)
Licenciada, Maria de Lourdes Santa Comba Castro, no cargo de 

coordenadora do Departamento de Recursos Humanos (DRH)
Licenciada, Sónia Marisa Silva Rodrigues, no cargo de coordenadora 

do Departamento de Planeamento, Controlo Financeiro e Gestão do 
Risco (DPCFGR).

2 — As funções nos cargos dos dirigentes intermédios atrás referidos 
cessam a 21 de outubro de 2012.

17 de outubro de 2012. — A Diretora de Administração e Recursos 
Humanos, Isabel Sá Costa.

206654778 

 Aviso (extrato) n.º 600/2013
Em cumprimento do estabelecido na alínea c) do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, e na sequência da Deliberação 
n.º 22/CD/2012, o dirigente intermédio de 2.º grau, licenciado Ângelo 
Machado Barroso, designado em regime de substituição, ao abrigo do 
Estatuto do Pessoal Dirigente, Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com 
as alterações entretanto introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de 
agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 
64/2011, de 22 de dezembro, cessa funções no cargo de coordenador 
do Departamento de Gestão do Património, Arrendamento e Obras 
(DGPAO) da Delegação do Porto a 31 de outubro de 2012.

29 de outubro de 2012. — A Diretora de Administração e Recursos 
Humanos, em substituição, Isabel Sá Costa.

206654786 

 Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Aviso n.º 601/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 94/2012, de 20 de abril, torna-se público que no ano de 2013, os valo-
res da taxa de certificação a cobrar no ato de certificação pela Comissão 
Vitivinícola Regional do Tejo, são os constantes do quadro seguinte: 

 Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade superior
a 0,25 l e igual

ou inferior a 0,5 l

Capacidade superior
a 0,5 l e igual

ou inferior a 1l
Capacidade superior
a 1 l e inferior a 2 l

Capacidade igual
ou superior a 2 l

Vinhos e Produtos Vínicos DOP «DoTEJO» 0,0070 €/unidade 0,0140 €/unidade 0,0280 €/unidade 0,0420 €/unidade 0,0280 €/litro
(ou fração)

Vinhos e Produtos Vínicos IGP «TEJO» . . . 0,0070 €/unidade 0,0140 €/unidade 0,0280 €/unidade 0,0420 €/unidade 0,0280 €/litro
(ou fração)

Vinhos e Produtos Vínicos IGP «TEJO» que 
utilizem o designativo «LEVE».

0,0025 €/unidade 0,0050 €/unidade 0,0100 €/unidade 0,0150 €/unidade 0,0100 €/litro
(ou fração)

 5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
206652825 

4 — Nos termos estatuídos no n.º 1, delego no supra identificado 
diretor de serviços de Investimento, com a faculdade de subdelegar na 
chefe da Divisão de Incentivos, Helena Margarida de Jesus Lopes, a 
competência para validar o pagamento de subsídios, prémios e outras 
ajudas com enquadramento no âmbito dos incentivos a programas de 
apoio ao setor agrícola, agroflorestal e pescas.

5 — Nos termos estatuídos no n.º 1, considerando a necessidade 
de imprimir celeridade e eficácia, garantindo o integral cumpri-
mento dos prazos fixados no Regime de Exercício da Atividade 
Pecuária (REAP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 
de novembro, delego, com a faculdade de subdelegar, no supra 
identificado diretor de serviços de Controlo, a competência para a 
prática de todos os atos relacionados com a execução do mencionado 
decreto -lei, incluindo as decisões nos processos de licenciamento 
da responsabilidade desta Direção Regional enquanto entidade 
coordenadora.

6 — Nos termos estatuídos no n.º 1, delego no supra identificado 
diretor de serviços de Controlo, com a faculdade de subdelegar, as 
seguintes competências:

6.1 — A gestão corrente das Estruturas Locais de Apoio (ELA), 
das Intervenções Territoriais Integradas (ITI) da Costa Vicentina e 
Monchique -Caldeirão, incluídas no Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente (PRODER);

6.2 — Autorizar a realização de despesas das ELA e das ITI, com a 
verificação prévia da sua conformidade e respetivo cabimento orçamen-
tal, os termos que se seguem:

a) Autorizar deslocações diárias em serviço no território nacional 
bem como os abonos de ajudas de custo, pagamentos de quilómetros e 
portagens, dos representantes das Estruturas Locais de Apoio das supra 
referidas ITI (públicos e privados);

b) Autorizar despesas correntes com aquisição de bens e serviços até 
ao limite de € 1500;

c) Autorizar despesas com aquisição de bens duradouros e de inves-
timentos até ao limite de € 350.

7 — Ao abrigo dos normativos legais supra e ainda para os efei-
tos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor pela alínea f) do n.º 1 
do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e, ainda, 
pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, publicada 
no Diário da República de 11 de abril, delego nos dirigentes infra 
identificados competência para autorizar despesas com locação e 
aquisição de bens e serviços:

a) Diretor regional -adjunto, Ezequiel de Almeida Pinho, até ao limite 
de € 25 000;

b) Supra identificado diretor de serviços de Administração, até ao 
limite de € 10 000;

c) Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Miguel Cristiano da Silva 
Estêvão, até ao limite de € 5000;

d) Supra identificado chefe da Unidade de Gestão das Delegações, até 
ao limite de € 500 nos respetivos serviços e exclusivamente no âmbito 
do fundo de maneio para despesas urgentes de caráter inadiável a pronto 
pagamento constituído;

8 — Ao supra identificado chefe de divisão de Gestão Financeira, 
é igualmente delegada a competência para autorizar o pagamento de 
despesas correntes urgentes de caráter inadiável em conta do fundo de 
maneio, nos limites da alínea d) do número anterior.

9 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura e 
ratifica todos os atos praticados, no âmbito dos poderes ora delegados, 
desde 5 de outubro de 2012, até ao dia de ontem.

11 de dezembro de 2012. — O Diretor Regional, Fernando Severino.
206652274 
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 5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
206652785 

 Aviso n.º 604/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 94/2012, de 20 de abril, torna -se público que no ano de 2013, os 

valores da taxa de certificação a cobrar no ato de certificação pela Co-
missão Vitivinícola Regional Alentejana, são os constantes do quadro 
seguinte: 

Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade Superior
a 0,25 l e igual

ou inferior a 0,5 l

Capacidade Superior
a 0,5 l e igual

ou inferior a 1 l
Capacidade Superior
a 1 l e inferior a 2 l

Capacidade Igual
ou superior a 2 l

Vinho DO Alentejo  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0066 €/unidade 0,0132 €/unidade 0,0264 €/unidade 0,0529 €/unidade 0,0264 €/litro (ou fracção)
Vinho IG Alentejano  . . . . . . . . . . . . . . . 0,0029 €/unidade 0,0057 €/unidade 0,0115 €/unidade 0,0229 €/unidade 0,0115 €/litro (ou fracção)

 5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
206652858 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE
Centro Hospitalar do Oeste

Deliberação (extrato) n.º 60/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hos-

pitalar datada de 13 de dezembro de 2012, nos termos do disposto 
no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de agosto, 
de harmonia com o previsto nos artigo 35.º a 40.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e considerando o disposto no n.º 3 do artigo 38.
º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei 
n.º 24/2012, de 9 de julho, e no uso da faculdade conferida pelo 
Despacho n.º 12730/2011, de 14 de setembro de 2011 do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 184, de 23 de setembro de 2011, delega -se com a pos-
sibilidade de subdelegar, no Presidente e nos Vogais Executivos do 

Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá, Dr. 
Miguel Jorge Figueiredo Carpinteiro e Dr. Pedro de Andrade Pais 
Pinto dos Reis, respetivamente, a competência para a prática de atos 
referentes às seguintes áreas:

1 — Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel 
Ferreira de Sá:

1.1 — Museu, Hospital Termal, Património, Gabinete Jurídico, Gabi-
nete de Comunicação e Auditoria e Gabinete de Planeamento.

2 — Vogal Executivo do Conselho de Administração, Dr. Miguel 
Jorge Figueiredo Carpinteiro:

2.1 — Serviço de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Centro de 
Recursos de Formação, Serviços de Sistemas e Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação e Serviços Financeiros e Contabilísticos.

3 — Vogal Executivo do Conselho de Administração, Dr. Pedro de 
Andrade Pais Pinto dos Reis:

3.1 — Serviço de Instalações e Equipamentos, Serviço de Aprovi-
sionamento, Serviços Farmacêuticos, Serviço de Gestão de Doentes, 
Serviços Gerais, Contratualização Interna e Planeamento e Gabinete 
de Informação para a Gestão.

 Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade
Superior a 0,25 l e igual

ou inferior a 0,5 l

Capacidade
Superior a 0,5 l e igual

ou inferior a 1 l

Capacidade
Superior a 1 l e inferior 

a 2 l
Capacidade

Igual ou superior a 2 l

DO Bairrada      
Vinho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0078 €/unidade 0,0155 €/unidade 0,0310 €/unidade 0,0620 €/unidade 0,0310 €/litro (ou fracção)
Vinho espumante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0081 €/unidade 0,0163 €/unidade 0,0325 €/unidade 0,0650 €/unidade 0,0325 €/litro (ou fracção)
Aguardente Bagaceira  . . . . . . . . . . . . . .  - 0,0375 €/unidade 0,0750 €/unidade 0,1500 €/unidade  -

IG Beira Atlântico
     

Vinho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0050 €/unidade 0,0100 €/unidade 0,0200 €/unidade 0,0400 €/unidade 0,0200 €/litro (ou fracção)
Vinho espumante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0081 €/unidade 0,0163 €/unidade 0,0325 €/unidade 0,0650 €/unidade 0,0325 €/litro (ou fracção)

 Aviso n.º 603/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 94/2012, de 20 de abril, torna -se público que no ano de 2013, 

os valores da taxa de certificação a cobrar no ato de certificação 
pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, são os constantes do quadro 
seguinte: 

 5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico Falcão.
206652809 

 Aviso n.º 602/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 94/2012, de 20 de abril, torna -se público que no ano de 2013, 

os valores da taxa de certificação a cobrar no ato de certificação 
pela Comissão Vitivinícola do Algarve, são os constantes do quadro 
seguinte: 

 Capacidade igual
ou inferior a 0,5 l

Capacidade superior
a 0,5 l e igual

ou inferior a 1 l
Capacidade superior
a 1 l e inferior a 2 l

Capacidade igual
ou superior

a 2 l (Garrafas)
Capacidade igual

a 3, 5, 10 ou 20 Lt. (BIB)

Vinho DOP (Lagoa, Lagos, Portimão e Ta-
vira).

0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,08 €/litro (ou fracção) 0,04 €/litro (ou fracção)

Vinho Regional Algarve. . . . . . . . . . . . . . . 0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,08 €/litro (ou fracção) 0,04 €/litro (ou fracção)
Vinho Licoroso Algarve. . . . . . . . . . . . . . . 0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,08 €/litro (ou fracção) 0,04 €/litro (ou fracção)
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4 — Delegam -se nos referidos membros do Conselho de Ad-
ministração, no âmbito das respetivas áreas supramencionadas 
(excetuando -se médicos, enfermeiros e assistentes operacionais 
adstritos à área de enfermagem), a competência para a prática dos 
seguintes atos:

4.1 — Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços e emprei-
tadas de obras públicas até ao montante 5.000,00€ (cinco mil euros);

4.2 — Autorizar as escalas de trabalho de todos os grupos profissionais 
e autorizar os respetivos pedidos de alterações propostas;

4.3 — Exarar o visto nas relações mensais de assiduidade;
4.4 — Autorizar o gozo de férias e sua cumulação;
4.5 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional;
4.6 — Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores, fun-

cionários e agentes dos serviços em estágios, congressos, reuniões, 
seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas seme-
lhantes, realizadas no país;

4.7 — Assinar a correspondência ou expediente necessário à execu-
ção das decisões proferidas nos processos relativos aos assuntos das 
respetivas áreas, bem como autorizar as publicações na imprensa e no 
Diário da República;

4.8 — Autorizar a atribuição de fardamento;
4.9 — Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desen-

volvida pelo Centro Hospitalar, designadamente responsabilizando os 
diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e 
pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos 
serviços prestados;

4.10 — Acompanhar periodicamente a execução do orçamento, pla-
nificando as medidas destinadas a corrigir os desvios em relação às 
previsões realizadas;

4.11 — Conceder licenças e autorizar o regresso à atividade, com 
exceção da licença sem vencimento por um ano por motivo de interesse 
público e da licença de longa duração, observados os condicionalismos 
legais;

5 — Delega -se no Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá, a competência específica para a 
prática dos seguintes atos:

5.1 — Na área de Património, autorizar a realização de arren-
damento para instalações dos serviços, nos termos no Decreto -Lei 
n.º 280/2007, de 7 de Agosto, com a redação da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico do Património 
Imobiliário Público, aprovar as minutas e celebrar os respetivos 
contratos, quando a renda anual não exceda o montante de 6.000,00€ 
(seis mil euros);

6 — Delega -se no Vogal Executivo do Conselho de Administração, 
Dr. Miguel Jorge Figueiredo Carpinteiro, a competência específica para 
a prática dos seguintes atos:

6.1 — Na área de Serviço de Gestão de Pessoal e Recursos Huma-
nos:

6.1.1 — Praticar todos os atos relativos à aposentação dos fun-
cionários e agentes, salvo no caso de aposentação compulsiva e, em 
geral, todos os atos respeitantes ao regime de Segurança Social da 
função pública;

6.1.2 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no processo individual dos funcionários e agentes, bem como a 
restituição de documentos aos interessados;

6.1.3 — Justificar as faltas nos termos do artigo 185.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, com exceção dos profissionais da área médica, de enfermagem 
e assistentes operacionais adstritos à área de enfermagem;

6.1.4 — Mandar verificar o estado de doença comprovada por atestado 
médico e requisitar médico à ADSE para esse fim;

6.1.5 — Mandar submeter os trabalhadores à Junta Médica, nos ter-
mos dos artigos 36.º, 37.º e 39.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 
março, com a redação do Decreto -Lei n.º 29 -A/2011, de 1 de março, 
cujo regime lhes seja aplicável;

6.1.6 — Autorizar os pedidos de apresentação à junta médica da Caixa 
Geral de Aposentações;

6.1.7 — Conceder o estatuto de trabalhador -estudante, com exceção 
dos profissionais da área médica, de enfermagem e assistentes opera-
cionais adstritos à área de enfermagem;

6.1.8 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os fun-
cionários ou agentes tenham direito, nos termos da lei, bem como o 
processamento dos abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes 
ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipado ou não, no 
caso de deslocações em serviço em território nacional, devidamente 
autorizadas;

6.1.9 — Autorizar a acumulação de funções públicas, nos termos 
dos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com 
exceção dos profissionais da área médica, de enfermagem e assistentes 
operacionais adstritos à área de enfermagem;

6.2 — Na área de Serviços Financeiros e Contabilísticos:

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral

Aviso n.º 605/2013
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 22 528, de 15 de 

maio de 1933, e do §1.º do artigo 16.º da Portaria n.º 18 873, de 11 de 

6.2.1 — Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações 
do respetivo orçamento, com exceção das rubricas referentes a pessoal, 
até ao limite de 1 duodécimo;

6.2.2 — Assegurar a regularidade da cobrança das receitas e paga-
mento da despesa do Centro Hospitalar;

7 — Delega -se no Vogal Executivo do Conselho de Administração, 
Dr. Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis, a competência específica 
para a prática dos seguintes atos nas áreas:

7.1 — Do Serviço de Aprovisionamento e Serviços Farmacêuticos:
7.1.1 — Escolher o tipo de procedimento de formação de contratos 

a adotar, conforme o estipulado no artigo 38.º do Código dos Contratos 
Públicos;

7.1.2 — Designar os Júris e delegar a competência para proceder à 
audiência prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao ora 
delegado;

7.1.3 — Proceder à prática dos atos consequentes ao do ato de au-
torização de escolha e início do procedimento cujo valor não exceda 
o agora delegado, mesmo relativamente a procedimentos cujo início 
foi autorizado por membro do Governo em data anterior à do presente 
despacho;

7.1.4 — Conceder adiantamentos a fornecedores, de bens e serviços 
e empreiteiros nos termos do artigo 292.º do Código dos Contratos 
Públicos;

7.2 — Do Serviço de Instalações e Equipamentos:
7.2.1 — Autorizar despesas com seguros, nos termos do disposto 

no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;

8 — Subdelega -se nos referidos membros do Conselho de Adminis-
tração, a competência para a prática dos seguintes atos, no âmbito das 
áreas que lhes são inerentes:

8.1 — Autorizar a atribuição de telemóvel nos termos do n.º 6 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto e em 
conformidade com o Despacho n.º 12730/2011, de 14 de setembro de 
2011 do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde;

8.2 — Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho extraordinário, 
noturno e em dias de descanso semanal, complementar e feriados, de 
todo o pessoal do Centro Hospitalar, nos termos previstos no Regime 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e em conformidade com 
o Despacho n.º 12730/2011, de 14 de setembro de 2011 do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Saúde, com exceção dos profissionais mé-
dicos, de enfermagem e assistentes operacionais adstritos à área de 
enfermagem;

9 — Em todos os atos praticados no exercício da presente delegação 
de competências o delegado deverá fazer a menção expressa dessa 
competência delegada, nos termos do disposto do artigo 38.º do Código 
de Procedimento Administrativo.

10 — O Presidente e os Vogais Executivos do Conselho de Adminis-
tração ficam autorizados a subdelegar todas ou parte das competências 
que por este despacho são neles delegadas.

11 — Para além das competências próprias do Presidente do Con-
selho de Administração, referidas no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 188/2003, de 20 de agosto, no caso de ausências, faltas ou 
impedimentos do Presidente do Conselho de Administração, serão as 
suas funções desempenhadas pelos Vogais Executivos do Conselho de 
Administração, Dr. Miguel Jorge Figueiredo Carpinteiro e Dr. Pedro de 
Andrade Pais Pinto dos Reis conforme designação ou, subsidiariamente, 
pelo Conselho de Administração.

12 — Em caso de ausência, falta ou impedimentos dos Vogais Exe-
cutivos do Conselho de Administração, serão as funções ora delega-
das desempenhadas pelo Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

13 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de novembro 
de 2012, ficando por este meio ratificados todos os atos e despachos 
entretanto praticados no âmbito dos poderes ora delegados.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206651691 
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 Escola Secundária de Francisco de Holanda

Aviso n.º 607/2013

Celebração de dois contratos de trabalho
em funções públicas por tempo

indeterminado para a categoria de assistentes operacionais
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da lista unitária de ordenação final constante do aviso n.º 11248/2012, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 23 de agosto de 
2012, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado em 24 de agosto de 2012, com os concorrentes, 
António Filipe Andrade Alves e Maria do Sameiro da Silva Freitas, para 
o exercício de funções correspondentes à categoria/carreira de assistentes 
operacionais, neste estabelecimento de ensino.

4 de janeiro de 2013. — A Diretora, Rosalina de Jesus Rodrigues 
Pinheiro.

206652703 

 Direção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo

Agrupamento de Escolas Damião de Goes

Aviso n.º 608/2013
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados, após homologação pela diretora do Agrupamento 
em 18/12/2012, do procedimento concursal comum de recrutamento para 
ocupação de quatros postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria 
de assistente operacional, conforme o aviso n.º 6135/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 4 de maio de 2012.

Candidatos Classificação final
(valores)

Ana Luísa Fazendeiro Cristóvão . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50
António José Vaz Pereira Faustino . . . . . . . . . . . . . . . 15,75
Ana Paula da Conceição Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,75
Maria Anabela da Costa Maurício Nicolau . . . . . . . . . 15,75
Liliana do Rosário Costa Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50
Maria Emília Trigueiro Rodrigues Afonso . . . . . . . . . 11,25

 2 de janeiro de 2013. — A Diretora, Cristina Maria Camilo Bolota.
206652574 

 Escola Secundária de Santo André

Aviso (extrato) n.º 609/2013
Nos termos da Lei n.º 12-A/2008, artigo 37.º alínea d) n.º 1 e n.º 2 de 

27 de fevereiro, publica-se a lista de pessoal aposentado desta escola, 
no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2012. 

Nome Categoria/Grupo

Ana Maria Lucas da Silva  . . . . . . . . . . . . Docente Grupo 300.
Domingos António Severino Pereira . . . . Docente Grupo 400.
Maria Madalena Gouveia Sereno   . . . . . . Docente Grupo 620.
Margarida Maria Gouveia A. P. Nunes  . . . Docente Grupo 620.
Albertina da Conceição D. Aleixo . . . . . . Coordenadora Tecnica.
Anabela Cabrita Pontes Cardoso . . . . . . . Assistente Tecnica.
Joana Maria de Brito  . . . . . . . . . . . . . . . . Encarregada Operacional.

 4 de janeiro de 2013. — A Diretora, Maria Arlete Pereira da Cruz.
206652744 

Nome Categoria Posição Nível Data de efeito

Maria Conceição Cunha Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . . . . 3.ª 3.º 03 -07 -2012

 3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Comissão Administrativa Provisória, António de Almeida Figueiredo.
206651034 

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

 Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva

Despacho n.º 710/2013
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 
do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que, na sequência do despacho do Sr. Diretor -Geral da Administração 
Escolar, de 3 de julho de 2012, foi autorizada a consolidação da mobi-
lidade interna na categoria, prevista no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com a nova redacção dada pelo artigo 35.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, da Assistente Operacional a seguir 
mencionada, para o posto de trabalho na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional no mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas Dr. 
Ferreira da Silva. 

 Direção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Camilo 
Castelo Branco

Aviso (extrato) n.º 606/2013
Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa 
do pessoal que cessou funções por motivo de aposentação no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2012.

José Manuel Pereira Gomes — professor do 3.º ciclo e secundário.
Maria do Céu Pires de Carvalho — assistente operacional.

Maria da Conceição Reis Almeida — professora do 3.º ciclo e se-
cundário.

Maria Leonor Lopes Fortuna — professora do 3.º ciclo e secundário.
Maria Teresa de Freitas Gomes Pardelinha — professora do 3.º ciclo 

e secundário.
Palmira dos Santos Basílio de Sá — professora do 3.º ciclo e se-

cundário.
4 de janeiro de 2013. — A Diretora, Fátima Manuela dos Santos 

Duro Rodrigues.
206651967 

dezembro de 1961, faz-se pública a lista dos nomes dos membros eleitos, 
e respetivos cargos académicos, em sessão plenária de 13 de dezembro 
de 2012, na Academia das Ciências de Lisboa, a saber:

Prof. Doutor Luís António Aires-Barros, Presidente da Academia das 
Ciências de Lisboa.

Prof. Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares, Vice-Presidente da 
Academia das Ciências de Lisboa.

4 de janeiro de 2013. — O Secretário-Geral do Ministério, Raúl 
Capaz Coelho.

206655133 
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PARTE D

 TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio n.º 9/2013

Processo: 299/11.7TBACN
Insolvência pessoa singular (Apresentação)

N/Referência: 869839
Insolvente: Arménia Marques Vidal
Credor: Chefe do Serviço de Finanças de Alcanena e outro(s)...
Encerramento de Processo nos autos de Insolvência acima identifi-

cados em que são: Arménia Marques Vidal, estado civil: Divorciado, 
nascido(a) em 13 -09 -1955, NIF — 170340015, Endereço: Avª Nova 
84 — Moitas Vendas, 2380 -561 Alcanena

Luís Miguel Duque Carreira, Endereço: Rua General Trindade, Apar-
tado 20, 2485 -135 Mira de Aire

Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 
identificado, foi encerrado. A decisão de encerramento do processo 
foi determinada por: insuficiência da massa. Efeitos do encerramento: 
Artigo 233.º 1 — Encerrado o processo:

a) Cessam todos os efeitos que resultam da declaração de insolvência, 
recuperando designadamente o devedor o direito de disposição dos 
seus bens e a livre gestão dos seus negócios, sem prejuízo dos efeitos 
da qualificação da insolvência como culposa e do disposto no artigo 
seguinte;

b) Cessam as atribuições da comissão de credores e do administrador 
da insolvência, com excepção das referentes à apresentação de contas e 
das conferidas, se for o caso, pelo plano de insolvência;

c) Os credores da insolvência poderão exercer os seus direitos contra 
o devedor sem outras restrições que não as constantes do eventual 
plano de insolvência e plano de pagamentos e do n.º 1 do artigo 242.º, 
constituindo para o efeito título executivo a sentença homologatória 
do plano de pagamentos, bem como a sentença de verificação de 
créditos ou a decisão proferida em acção de verificação ulterior, em 
conjugação, se for o caso, com a sentença homologatória do plano 
de insolvência;

d) Os credores da massa podem reclamar do devedor os seus direitos 
não satisfeitos.

2 — O encerramento do processo de insolvência antes do rateio final 
determina:

a) A ineficácia das resoluções de actos em beneficio da massa insol-
vente, excepto se o plano de insolvência atribuir ao administrador da 
insolvência competência para a defesa nas acções dirigidas à respectiva 
impugnação, bem como nos casos em que as mesmas não possam já ser 
impugnadas em virtude do decurso do prazo previsto no artigo 125.º, 
ou em que a impugnação deduzida haja já sido julgada improcedente 
por decisão com trânsito em julgado;

b) A extinção da instância dos processos de verificação de créditos 
e de restituição e separação de bens já liquidados que se encontrem 
pendentes, excepto se tiver já sido proferida a sentença de verificação e 
graduação de créditos prevista no artigo 140.º, caso em que prosseguem 
até final os recursos interpostos dessa sentença e as acções cujos autores 
assim o requeiram, no prazo de 30 dias;

c) A extinção da instância das acções pendentes contra os responsá-
veis legais pelas dívidas do insolvente propostas pelo administrador da 
insolvência, excepto se o plano de insolvência atribuir ao administrador 
da insolvência competência para o seu prosseguimento.

3 — As custas das acções de impugnação da resolução de actos 
em benefício da massa insolvente julgadas procedentes em virtude 
do disposto na alínea a) do número anterior constituem encargo 
da massa insolvente, se o processo for encerrado por insuficiência 
desta.

4 — Excetuados os processos de verificação de créditos, qualquer 
acção que corra por dependência do processo de insolvência e cuja 
instância não se extinga, nos termos da alínea b) do n.º 4, nem deva 
ser prosseguida pelo administrador da insolvência, nos termos do 
plano de insolvência, é desapensada do processo e remetida para o 
tribunal competente, passando o devedor a ter exclusiva legitimidade 
para a causa, independentemente de habilitação ou do acordo da 
contraparte.

 TRIBUNAL DA COMARCA DA NAZARÉ

Anúncio n.º 10/2013

Processo n.º 209/11.1TBNZR -E
Prestação de contas de administrador (CIRE)

A Dra. Elisabete Alves Miranda, Juiz de Estagiária deste Tribunal, 
faz saber que são os credores e o insolvente Fernando Manuel Simão 
Vieira, estado civil: casado (regime: Desconhecido), NIF — 189241748, 
BI — 10165770, Endereço: Beco do Ferreiro N.º 8 — 2.º Esquerdo, 
Famalicão, 2450 -027 Nazaré.

Maria Idália da Silva Pratas Vieira, estado civil: Casado (re-
gime: Casado), NIF — 192013211, Endereço: Beco do Ferreiro, 
N.º 8 — 2.º Esq.º, Famalicão, 2450 -027 Nazaré, notificados para no 
prazo de 5 dias, decorridos que sejam dez dias de éditos, que come-
çarão a contar -se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre 
as contas apresentadas pelo administrador da insolvência (Artigo 64.º 
n.º 1 CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais 
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

5 de junho de 2012. — O Juiz de Estagiária, Dr.ª Elisabete Alves 
Miranda. — O Oficial de Justiça, Zélia Cardoso.

306161843 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 61/2013
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magis-

tratura, de 11 de dezembro de 2012, foi autorizada a renovação 
da nomeação, para o exercício de funções no Supremo Tribunal 
de justiça, do Exmo. Juiz Conselheiro Jubilado, Dr. João Manuel 
Sousa Fonte, para exercer funções na secção criminal, por mais 
um ano.

3 de janeiro de 2013. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da Fon-
seca Martins.

206652752 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 62/2013
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 1 de 

outubro de 2012:
Licenciado Francisco José Pinto dos Santos — Procurador -Geral 

Adjunto colocado na situação de licença sem vencimento por um ano, 
com efeitos a partir de 5 de janeiro de 2013.

2 de janeiro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos José de Sousa Mendes.

206653295 

5 — Nos 10 dias posteriores ao encerramento, o administrador da 
insolvência entrega no tribunal, para arquivo, toda a documentação 
relativa ao processo que se encontre em seu poder, bem como os ele-
mentos da contabilidade do devedor que não hajam de ser restituídos 
ao próprio.

15 de Setembro de 2011. — A Juíza de Direito, Dr.ª Laura Alexandra 
dos Santos Simas. — O Oficial de Justiça, Lucília Coelho.

305138546 
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PARTE E

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 711/2013
Ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do Artº. 48.º dos Estatutos da Universi-

dade dos Açores, homologados pelo Despacho Normativo n.º 65 -A/2008, 
de 10 de dezembro, publicado no dia 22 do mesmo mês, aprovo o Regu-
lamento do Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN).

O regulamento acima referido entra em vigor na data da sua publicação 
no Diário da República.

4 de janeiro de 2013. — O Reitor, Jorge Manuel Rosa de Medeiros.

Centro de Investigaçao de Recursos Naturais (CIRN)

Regulamento

Preâmbulo
A Universidade dos Açores (UAc) e o Instituto de Inovação Tecnoló-

gica dos Açores (INOVA) apresentaram em 1991 uma candidatura para 
a constituição do Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN), 
ao abrigo do Programa Ciência do Ministério da Ciência do Governo da 
República. Consubstanciada a sua criação em 1992, através do contrato 
de financiamento estabelecido entre a UA, como entidade promotora, e 
a Junta Nacional de Investigação Científica (JNICT), o Senado da UA, 
no respeito pelo preceituado no Artª 20 dos seus Estatutos, aprovou o 
Regulamento do CIRN, segundo o qual, em termos de inserção institu-
cional, o Centro ficou a depender diretamente da Reitoria.

Mercê da entrada em vigor dos novos Estatutos da UAc (DR, 2.ª série, 
n.º 246, de 22.12.08) e de acordo com o estabelecido no Regulamento 
dos Centros de Investigação da Universidade dos Açores, o CIRN passa a 
constituir, de ora em diante, uma Unidade do Departamento de Biologia 
(DB), funcionando nas instalações que para o efeito são disponibilizadas 
pelos Departamentos da Universidade dos Açores em que estão inse-
ridos os seus membros. Importa, pois, à luz do novo enquadramento 
legal, rever e introduzir as alterações necessárias no Regulamento do 
CIRN até agora em vigor, o que se traduz nas disposições constantes 
do presente documento.

CAPÍTULO I

Artigo 1.º
Missão

O CIRN é uma unidade de investigação pluridisciplinar em Biotec-
nologia, Biodiversidade e Ciências Biomédicas, particularmente voca-
cionada para o desenvolvimento do conhecimento e aproveitamento dos 
recursos naturais dos Açores. Paralelamente às suas atividades de I&DI 
o CIRN apoia o ensino nos domínios da sua competência.

Artigo 2.º
Organização

1 — O CIRN está organizado nas áreas de investigação de Biotec-
nologia, Biodiversidade e Ciências Biomédicas, tendo cada uma das 
áreas um coordenador.

2 — Funcionalmente o CIRN está organizado por equipas de investi-
gação às quais foram cedidos espaços e equipamento e a quem compete 
a adequada manutenção.

3 — O CIRN pode organizar laboratórios em áreas específicas para va-
lorizar recursos existentes, de acordo com decisão do Conselho Diretivo.

4 — As atividades destinadas ao ensino serão organizadas sob a 
responsabilidade do Conselho Diretivo.

Artigo 3.º
Atribuições

O CIRN tem as seguintes atribuições:
1 — Fomentar a realização de investigação científica fundamental, 

aplicada e de desenvolvimento experimental nas áreas que lhe dizem 
respeito.

2 — Apoiar ações de formação avançada e dar suporte à formação 
pós -graduada nas áreas em que desenvolve a sua atividade.

3 — Organizar e promover a prestação de serviços à comunidade, 
nas áreas respeitantes à sua atividade de investigação.

4 — Promover e organizar congressos, encontros, seminários, confe-
rências, colóquios e outras atividades similares, no âmbito das atividades 
de investigação desenvolvidas ou com elas relacionadas e, ainda, parti-
cipar nas atividades congéneres, promovidas por outras instituições.

5 — Promover a publicação de livros, revistas, monografias, estudos 
e outros trabalhos de natureza científica e cultural desenvolvidos pelo 
CIRN.

6 — Promover o estabelecimento de convénios com outros centros 
e instituições de natureza similar.

7 — Negociar os contratos relativos a projetos de investigação e de 
prestação de serviços celebrados com entidades exteriores à Universi-
dade dos Açores.

Artigo 4.º
Composição

1 — São membros do CIRN:
1.1 — Os docentes e investigadores doutorados com vínculo contra-

tual com a UAc e em efetividade de funções que participam em projetos 
levados a efeito no âmbito do Centro.

1.2 — Os docentes ou investigadores doutorados jubilados ou apo-
sentados que continuam a exercer atividade de investigação na UAc no 
âmbito do CIRN.

1.3 — Os investigadores doutorados e os bolseiros de pós-
-doutoramento que realizam trabalhos de investigação no CIRN por 
um período igual ou superior a um ano.

1.4 — Os docentes e investigadores doutorados vinculados a uma 
instituição externa à UA que desenvolvam investigação no âmbito de 
projetos de investigação do CIRN por um período igual ou superior a 
um ano.

1.5 — Os estudantes de doutoramento e bolseiros de investigação que 
exerçam atividade no âmbito dos projetos desenvolvidos pelo Centro.

1.6 — O pessoal técnico e administrativo adstrito ao Centro.
2 — A admissão de membros está sujeita à aprovação da Comissão 

Científica.
3 — Constituem -se como colaboradores do CIRN os investigadores 

e técnicos vinculados a uma instituição externa à UAc que exerçam 
atividade no âmbito dos projetos desenvolvidos pelo Centro.

Artigo 5.º
Direitos e deveres dos membros do CIRN

1 — Constituem direitos dos membros do CIRN:
1.1 — Usar os espaços, o equipamento e demais recursos disponi-

bilizados pelo CIRN;
1.2 — Beneficiar do apoio do CIRN às atividades desenvolvidas no 

âmbito do Centro;
1.3 — Fazer parte dos órgãos de gestão do CIRN, nos termos regu-

lamentares.
2 — Constituem deveres dos membros do CIRN:
2.1 — Aceitar a missão do CIRN;
2.2 — Participar em todas as atividades do CIRN;
2.3 — Cumprir os compromissos assumidos em nome do CIRN, 

nomeadamente contratos de projetos e bolsas sob a sua responsabili-
dade;

2.4 — Empenhar -se no cumprimento das metas de desenvolvimento 
definidas pelos órgãos competentes do CIRN;

2.5 — Cumprir os planos aprovados para o CIRN;
2.6 — Apresentar relatórios detalhados das suas atividades no 

CIRN;
2.7 — Guardar sigilo sobre informação usada no CIRN e do seu 

interesse particular, bem como sobre as atividades desenvolvidas no 
CIRN

2.8 — Zelar pela utilização adequada dos espaços e pelo bom fun-
cionamento do equipamento e demais recursos disponibilizados pelo 
CIRN;

2.9 — Referenciar o CIRN em todas as atividades desenvolvidas, 
incluindo publicações, comunicações e apresentação de propostas de 
projetos;

2.10 — Responsabilizar -se pelo pagamento da utilização do equi-
pamento do CIRN.
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CAPÍTULO II

Artigo 6.º
Órgãos de gestão

São órgãos do CIRN o Diretor, o Conselho Diretivo e a Comissão 
Científica.

Artigo 7.º
Diretor

1 — O Diretor do Centro representa o Centro e é responsável pela 
coordenação científica e pela gestão do mesmo.

2 — O Diretor do Centro é eleito de entre os membros da Comissão 
Científica com vínculo contratual com a UA por tempo indeterminado e 
em efetividade de funções, sendo nomeado pelo Reitor por um período 
de dois anos, renovável.

3 — Compete ao Diretor do CIRN:
3.1 — Dirigir, orientar e coordenar as atividades e os serviços do CIRN;
3.2 — Representar o CIRN dentro e fora da Universidade dos Açores;
3.3 — Representar o CIRN em todas as negociações em que este 

esteja envolvido;
3.4 — Promover a preparação dos seus planos de atividades, bem 

como os seus orçamentos anuais;
3.5 — Promover a preparação dos relatórios de atividade anuais.
3.6 — Submeter a proposta de Regulamento e suas alterações ao 

Conselho de Departamento de Biologia, para aprovação.
3.7 — Enviar ao Departamento de Biologia os pareceres da Comis-

são Consultiva do Centro a que se refere o Artº13.º, que os remeterá 
ao Reitor.

4 — O Diretor é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 
membro do Conselho Diretivo que para o efeito designar.

Artigo 8.º
Eleição do Diretor

1 — As candidaturas ao cargo de Diretor deverão ser apresentadas à 
Comissão Científica até 5 dias úteis antes da data de eleição.

2 — Na ausência de candidaturas, a eleição do Diretor do CIRN será 
feita por votação nominal, de entre os membros elegíveis da Comissão 
Científica.

3 — O Diretor é eleito, por voto secreto, por maioria absoluta (50 % 
e mais um) dos votos validamente expressos dos membros da Comis-
são Científica do CIRN, presentes à reunião convocada expressamente 
para o efeito.

4 — Não havendo maioria absoluta à primeira volta, far -se -á uma 
segunda volta com os dois candidatos mais votados, não sendo permi-
tidas abstenções.

Artigo 9.º
Conselho Diretivo do Centro

1 — O Centro dispõe de um Conselho Diretivo, presidido pelo Dire-
tor do Centro, constituído pelos coordenadores de cada uma das áreas 
científicas definidas no artigo 2.º

2 — Compete ao Conselho Diretivo:
2.1 — Assegurar o regular funcionamento do Centro no respeitante 

à gestão dos meios humanos, técnicos e orçamentais colocados à dis-
posição do Centro;

2.2 — Propor o Regulamento do Centro;
2.3 — Propor o plano de atividades e orçamentos anuais do Centro;
2.4 — Elaborar os relatórios anuais de atividades do Centro;
2.5 — Zelar pela conservação e gestão do material à disposição do 

CIRN;
2.6 — Coadjuvar o Diretor do Centro.
3 — O mandato do Conselho Diretivo é de dois anos, renovável, 

coincidindo com o do Diretor do CIRN.
4 — Sempre que haja impedimento ou demissão de qualquer mem-

bro do Conselho Diretivo, proceder -se -á à sua substituição no prazo 
máximo de 30 dias.

Artigo 10.º
Coordenadores das áreas científicas

1 — Cada uma das áreas científicas a que se refere o Artigo 2.º é 
dirigida por um Coordenador, que integra a Comissão Diretiva do Centro.

2 — Compete ao Coordenador da área:
2.1 — Dirigir as atividades da respetiva área;
2.2 — Impulsionar e promover o desenvolvimento da respetiva área 

científica;
2.3 — Elaborar os planos e relatórios de atividades da respetiva área, 

nomeadamente os necessários para a elaboração dos Planos de atividade 
e relatórios do CIRN;

2.4 — Organizar o processo de eleição do Coordenador da área, que 
deverá ter lugar até 30 dias antes do final do seu mandato.

3 — O coordenador de cada área científica é eleito, por voto secreto e 
por um período de dois anos, renovável, de entre os membros doutorados 
do CIRN com contrato por tempo indeterminado e em efetividade de 
funções na Universidade dos Açores que desenvolvam atividade nessa 
área, coincidindo o seu mandato com o do Diretor do CIRN.

4 — O coordenador de cada área científica é eleito pelos membros 
do CIRN que integram essa área.

Artigo11.º
Comissão Cientifica do Centro

1 — A Comissão Cientifica, presidida pelo Diretor do Centro, é cons-
tituída por todos os membros doutorados do CIRN.

2 — Compete à Comissão Cientifica:
2.1 — Aprovar as linhas de orientação científica do Centro;
2.2 — Aprovar os projetos a desenvolver no âmbito do Centro;
2.3 — Aprovar o relatório de atividades do CIRN, apresentado pelo 

Conselho Diretivo do Centro;
2.5 — Pronunciar -se sobre a proposta de Regulamento do Centro e 

respetivas alterações;
2.6 — Aprovar os planos de atividades anuais e plurianuais, proje-

tos de orçamento e os relatórios de contas elaborados pelo Conselho 
Diretivo;

2.7 — Deliberar sobre a admissão e exclusão dos membros do CIRN;
2.8 — Dar parecer sobre todas as questões que lhe sejam colocadas 

pelo Conselho Diretivo;
2.9 — Promover a eleição do Diretor do Centro e dos Coordenadores 

das várias áreas científicas em data que anteceda o fim do mandato do 
Diretor cessante em, pelo menos, trinta dias.

Artigo 12.º
Funcionamento da Comissão Científica

1 — A Comissão Cientifica reúne ordinariamente mediante con-
vocatória do Diretor, feita com a antecedência mínima de 72 horas e 
acompanhada da respetiva ordem de trabalhos.

2 — A Comissão Cientifica pode ainda reunir em sessão extraordi-
nária, convocada com a antecedência mínima de 48 horas, sempre que 
os interesses do CIRN o justifiquem.

3 — A reunião terá início à hora marcada na convocatória, desde 
que se encontrem presentes a maioria dos seus membros. Não se veri-
ficando esta condição, a reunião terá lugar meia hora mais tarde com 
os membros presentes.

4 — As deliberações da Comissão Cientifica são tomadas nominal-
mente. Serão tomadas por escrutínio secreto sempre que envolvam a 
apreciação do comportamento ou das qualidades de qualquer pessoa

Artigo 13.º
Comissão Consultiva do Centro

1 — O CIRN dispõe de uma comissão externa permanente de acon-
selhamento científico, composta por individualidades de reconhecido 
mérito representantes das áreas científicas em que é desenvolvida a 
atividade do Centro.

2 — Compete à Comissão Consultiva do Centro:
2.1 — Contribuir para a orientação estratégica do Centro e analisar 

o seu funcionamento;
2.2 — Emitir parecer sobre o plano e orçamento, bem como sobre o 

relatório de atividades anuais;
2.3 — Elaborar periodicamente um parecer, a submeter à Comissão 

Científica do Centro, em que deverá ser formulado um juízo crítico 
sobre o funcionamento do Centro e sugeridas orientações e ações para 
o desenvolvimento do mesmo.

3 — Os pareceres elaborados pela Comissão Consultiva deverão ser 
enviados pelo Diretor do Centro ao Departamento de Biologia.

CAPÍTULO III

Artigo 14.º
Planos de atividades, orçamentos e relatórios de atividades

1 — Até ao final do mês de janeiro de cada ano, o CIRN apresentará 
ao Departamento de Biologia, o relatório de atividades do ano anterior, 
assim como o plano de atividades do Centro para o ano civil em curso, 
acompanhado da respetiva proposta de orçamento.

2 — O relatório de atividades deverá incluir uma parte respeitante 
à descrição das atividades do CIRN no período a que se reporta e uma 
parte respeitante à execução orçamental.
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2.1 — Da descrição das atividades do CIRN deverão constar:
a) Os projetos de investigação desenvolvidos pelo CIRN (finalizados 

e em curso no ano a que se reporta o relatório), respetivos participantes 
e fontes de financiamento;

b) Participação em projetos de IDI liderados por outras instituições;
c) Principais resultados da investigação no período em apreço;
d) Grau de sucesso de aplicação dos produtos de investigação desen-

volvidos (quando aplicável);
e) Produção científica e tecnológica (publicações, participações em 

congressos, patentes, protótipos, ou outros);
f) Organização de ações de formação pós -graduada e orientação de dis-

sertações de 2.º e 3.º Ciclos de estudos, de Mestrado e de Doutoramento;
g) Organização ou participação na organização de reuniões científicas 

ou de divulgação;
h) Instrumentos por que se regeu a sua atividade;
i) Discriminação dos contratos de prestação de serviços outorgados;
j) Relação de todos os colaboradores em projetos de investigação 

aceites pelo Centro e respetivo regime de colaboração;
k) Relação das necessidades em pessoal e respetiva justificação;
l) Outros elementos considerados relevantes para o efeito.

2.2 — Do relatório deverá constar uma apreciação geral do Diretor 
do CIRN e dos Coordenadores das Áreas Científicas sobre as atividades 
desenvolvidas, face ao previsto no plano de atividades do ano a que se 
reporta o relatório.

3 — Do plano de atividades deverão constar as ações previstas para 
o ano a que se reporta, com indicação dos objetivos visados e recursos 
humanos e financeiros a afetar, sendo os últimos explicitados na proposta 
de orçamento a anexar.

Artigo 15.º
Fontes de financiamento

1 — A Universidade, através dos Departamentos participantes no 
CIRN, porá à disposição do CIRN as verbas que lhe forem destinadas, 
de acordo com o orçamento aprovado nomeadamente no que respeita 
ao apoio às atividades de ensino promovidas no CIRN.

2 — As fontes de financiamento provenientes de ações, programas, 
subsídios ou bolsas, nacionais ou internacionais, serão utilizadas pelo 
Centro, de acordo com os respetivos contratos.

3 — As fontes de financiamento provenientes de remunerações pro-
venientes de prestação de serviços à comunidade serão utilizadas de 
acordo com as regras existentes na Universidade.

4 — Constituem outras fontes de financiamento do CIRN, os projetos 
com financiamento externo, os subsídios ou donativos concedidos por 
outras entidades públicas ou privadas.

5 — De cada projeto financiado referido nos números anteriores o 
CIRN cobrará 5 a 10 % do montante para o funcionamento do CIRN, 
nomeadamente para manutenção de equipamento.

Artigo 16.º
Secretariado

O CIRN conta com o Secretariado do Departamento de Biologia 
para apoiar as suas atividades, podendo, sempre que possível, contratar 
pessoal para exercer funções de apoio ao secretariado.

Artigo 17.º
Divulgação das atividades do Centro

O CIRN mantém, no Portal da Universidade, uma página com a sua 
apresentação e referência detalhada da sua atividade.

Artigo 18.º
Disposições finais

1 — A listagem dos membros do CIRN será comunicada anualmente 
ao Reitor e ao Conselho Científico.

2 — Qualquer proposta de alteração ao presente Regulamento terá de 
ser previamente aprovada em reunião da Comissão Científica do Centro, 
expressamente convocada para esse fim.

3 — Após homologação do presente regulamento, o Diretor do Cen-
tro em funções promoverá de imediato a constituição dos órgãos nele 
previstos, com base na lista de membros em anexo.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua 
publicação no Diário da República.

206652728 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Declaração de retificação n.º 37/2013
Por ter sido publicado com imprecisão o despacho n.º 4946/2012, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 10 de abril de 
2012, referente ao curso de 1.º ciclo em Gestão da Universidade de 
Évora, retifica -se que, onde se lê:

«1.º
Alteração do curso

A Universidade de Évora comunicou à Direcção -Geral do Ensino 
Superior em 8 de fevereiro de 2012 a alteração do curso de 1.º ciclo 
em Gestão conducente ao grau de licenciado em Gestão, a que se 
refere o Despacho n.º 2216/2007, publicado no Diário de República 
n.º 31, (2.ª série), de 13 de fevereiro de 2007.»

deve ler -se:
«1.º

Alteração do curso
A Universidade de Évora comunicou à Direção -Geral do Ensino 

Superior em 8 de fevereiro de 2012 a alteração do curso de 1.º ciclo 
em Gestão conducente ao grau de licenciado em Gestão, a que se 
refere o Despacho n.º 2316/2007, publicado no Diário de República, 
2.ª série n.º 31, de 13 de fevereiro de 2007.»
4 de janeiro de 2013. — A Diretora, Margarida Cabral.

206653538 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 610/2013

Resultados da prova de conhecimentos do procedimento
 concursal comum publicitado

 no Diário da República pelo Aviso n.º 12728/2012
1 — Informa  -se, nos termos do artigo 33.º, n.º 1 da Portaria 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, que 
a lista com os resultados da prova de conhecimentos, primeiro método de 
seleção do procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, publicitado 
pelo Aviso n.º 12728/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 185 de 24 de setembro, se encontra disponível para consulta em 
placard afixado nas instalações do Centro de Recursos Comuns e Ser-
viços Partilhados da Universidade de Lisboa, sito na Avenida Professor 
Gama Pinto, n.º 2, 1649  -003 Lisboa, podendo ainda ser consultada em 
http://www.sp.ul.pt/ e http://www.ul.pt/.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam  -se os candidatos excluídos para, querendo, se 
pronunciarem em sede de audiência de interessados no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data de publicação do presente aviso.

3 — Para o efeito, deverá utilizar -se obrigatoriamente o Formulário 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora -Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público, de 29 de abril de 2009, e disponível 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa.

21 de dezembro de 2012. — O Presidente do Júri, Luís Manuel La-
meiro Santos.

206653384 

 Aviso n.º 611/2013

Resultados da prova de conhecimentos do procedimento 
concursal comum publicitado 

no Diário da República pelo Aviso n.º 12727/2012
1 — Informa -se, nos termos do artigo 33.º, n.º 1 da Portaria 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, que 
a lista com os resultados da prova de conhecimentos, primeiro método 
de seleção do procedimento concursal comum para preenchimento de 
dois postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, pu-
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blicitado pelo Aviso n.º 12727/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 185 de 24 de setembro, se encontra disponível para consulta 
em placard afixado nas instalações do Centro de Recursos Comuns e 
Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, sito na Avenida Profes-
sor Gama Pinto, n.º 2, 1649 -003 Lisboa, podendo ainda ser consultada 
em http://www.sp.ul.pt/ e http://www.ul.pt/.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos excluídos para, querendo, se 
pronunciarem em sede de audiência de interessados no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data de publicação do presente aviso.

3 — Para o efeito, deverá utilizar -se obrigatoriamente o Formulário 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora -Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público, de 29 de abril de 2009, e disponível 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa.

21 de dezembro de 2012. — O Presidente do Júri, Luís Manuel La-
meiro Santos.

206654104 

 Aviso n.º 612/2013

Resultados da prova de conhecimentos do procedimento
 concursal comum publicitado

 no Diário da República pelo Aviso n.º 13616/2012
1 — Informa  -se, nos termos do artigo 33.º, n.º 1 da Portaria 

83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, que a lista com os resultados da prova de conhecimentos, 
primeiro método de seleção do procedimento concursal comum para 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de 
Técnico Superior, publicitado pelo Aviso n.º 13616/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 198 de 12 de outubro, se encontra 
disponível para consulta em placard afixado nas instalações do Centro 
de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, 
sito na Avenida Professor Gama Pinto, n.º 2, 1649  -003 Lisboa, podendo 
ainda ser consultada em http://www.sp.ul.pt/ e http://www.ul.pt/.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos excluídos para, querendo, se 
pronunciarem em sede de audiência de interessados no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data de publicação do presente aviso.

3 — Para o efeito, deverá utilizar -se obrigatoriamente o Formulário 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora -Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público, de 29 de abril de 2009, e disponível 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente do Júri, Luís Manuel La-
meiro Santos.

206653432 

 Faculdade de Ciências

Aviso n.º 613/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final

1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de 
pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções no Observatório Astronómico 
de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 
de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11045/2012, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 31 de dezembro de 
2012, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=126.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Rui Jorge Lourenço 
Santos Agostinho.

206652947 

 Aviso n.º 614/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, previsto no mapa 
de pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções na Unidade de Recursos 
Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 
de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11042/2012, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 31 de dezembro de 
2012, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=122.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

2 de janeiro de 2013. — A Presidente do Júri, Maria Eduarda Ta-
vares.

206652988 

 Aviso n.º 615/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de 
pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções no Observatório Astronómico 
de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 
de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11050/2012, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 31 de dezembro de 
2012, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=127.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Rui Jorge Lourenço 
Santos Agostinho.

206652963 

 Aviso n.º 616/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final

1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
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trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de 
pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções no Observatório Astronómico 
de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 
de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11047/2012, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 31 de dezembro de 
2012, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=125.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Rui Jorge Lourenço 
Santos Agostinho.

206652955 

 Aviso n.º 617/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de 
pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções na Unidade de Recursos 
Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 
de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11046/2012, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 31 de dezembro de 
2012, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=121.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

2 de janeiro de 2013. — A Presidente do Júri, Maria Eduarda Tavares.
206652971 

 Aviso n.º 618/2013

Homologação da lista unitária de ordenação final

1 — Nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, ficam notificados todos os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, previsto no mapa 
de pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções no Gabinete de Comuni-
cação, Imagem e Cultura, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 159, de 17 de agosto de 2012, pelo Aviso n.º 11048/2012, do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final, por despacho de 04 de 
janeiro de 2013, do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

2 — Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, a 
lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, se encontra 
afixada para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblio-
teca) da FCUL, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como 
disponível para consulta na página eletrónica da FCUL, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=124.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Alexandre Miguel Vaz 
Gonçalves.

206652996 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 712/2013
Por despacho de 20 de dezembro de 2012 do Diretor da FM, por 

delegação do Reitor da UL:
Após apreciação favorável do Conselho Científico da FMUL de 

18/12/2012, foram renovados por mais um ano, os Contratos de Trabalho 
em Funções Públicas — Termo Certo, para exercerem funções como 
Assistentes Convidados:

Dr. Manuel dos Santos Sacramento Marques, desde 01/03/2013 com 
remuneração correspondente a 40 % da categoria de assistente no ín-
dice 140 da carreira docente universitária;

Dr. Joaquim Miguel Soares do Brito, desde 27/12/2012 com remu-
neração correspondente a 30 % da categoria de assistente no índice 140 
da carreira docente universitária;

Dr. Tiago Filipe Proença dos Santos, desde 01/03/2013 com remune-
ração correspondente a 30 % da categoria de assistente no índice 140 
da carreira docente universitária;

Dr.ª Ana Margarida Silva Proença dos Santos, desde 01/04/2013 
com remuneração correspondente a 30 % da categoria de assistente no 
índice 140 da carreira docente universitária;

Dr. Rui Pedro Lourenço Teixeira, desde 01/02/2013 com remunera-
ção correspondente a 30 % da categoria de assistente no índice 140 da 
carreira docente universitária;

Dr.ª Rita Trabucho Prayce, desde 01/03/2013 com remuneração cor-
respondente a 10 % da categoria de assistente no índice 140 da carreira 
docente universitária;

Dr. Filipe André Brogueira Rodrigues, como Monitor desde 
01/02/2013 com remuneração correspondente a 40 % da categoria de 
assistente estagiário no índice 100 da carreira docente universitária;

7 de janeiro de 2013. — O Secretário, Dr. Luís Pereira.
206654234 

 Faculdade de Medicina Dentária

Aviso (extrato) n.º 619/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria e posição remuneratória da assistente técnica Ana 
Margarida Mourão da Silva, desde 1 de novembro de 2011, passando 
para efeito a integrar o mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./Agrupamentos de Centros de Saúde 
de Médio Tejo II — Zêzere.

7 de janeiro de 2013. — O Secretário Coordenador, Dário Teixeira 
Vilela.

206653976 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Despacho (extrato) n.º 713/2013
Por despacho de 03 de janeiro de 2013 do Diretor da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea 
c) do n.º 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 17.º 
dos Estatutos da FEUP, foi autorizada a celebração de contrato de Tra-
balho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período 
experimental, como professor auxiliar com efeitos a partir de 07 de 
janeiro de 2013 à Doutora Maria Helena Osório Pestana de Vasconce-
los. Esta docente está posicionada no 1.º escalão índice 195 da carreira 
remuneratória do pessoal docente Universitário. (Não carece de visto 
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos)

7 de janeiro de 2013. — O Diretor da FEUP, Sebastião José Cabral 
Feyo de Azevedo.

206655069 
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 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 714/2013
Nos termos do artigo 32.º dos Estatutos da UTL, aprovados pelo des-

pacho normativo n.º 57/2008, de 28 de outubro de 2008, publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de novembro de 2008, nos 
n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, nos 
do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, delego no 
Professor Catedrático Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, Presi-
dente do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 
as competências para presidir ao júri de concurso para recrutamento, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, de:

Um Professor Associado, do Departamento de Física, na área disci-
plinar de Física da Matéria Condensada e Nanotecnologia do Instituto 
Superior Técnico, Edital n.º 1107/2012, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro;

Um Professor Associado, do Departamento de Matemática, nas áreas 
disciplinares de Álgebra e Topologia ou Análise Numérica e Análise 
Aplicada ou Análise Real e Análise Funcional ou Equações Diferenciais 
e Sistemas Dinâmicos ou Física — Matemática ou Geometria ou Lógica 
e Computação ou Probabilidades e Estatística do Instituto Superior Téc-
nico, Edital n.º 1111/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 251, de 28 de dezembro.

2 de janeiro de 2013. — O Reitor, António da Cruz Serra.
206651797 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 620/2013
Por despacho de 20 de dezembro de 2012, do Presidente do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Mestre Maria da Luz Ramos, Assistente do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, foi autorizada nos termos da alínea b) do 
n.º 4 do artigo 10.º do Regime Transitório do Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31/8, nova dispensa de serviço docente, para o 2.º semestre do ano 
letivo 2012 -2013 e 1.º semestre do ano letivo 2013 -2014.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de janeiro de 2013. — O Secretário, Acácio de Almeida Santos.

206654656 

Superior, a entrada em funcionamento de novas Licenciaturas, Mestrados 
e Doutoramentos carece de acreditação prévia e está sujeita a publicação 
nos termos do Despacho N.º 22/DIR/2010, de 1 de junho.

Assim:
a) Após aprovação em reunião da Comissão Científica do Conselho 

Académico da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, realizada a 
7 de outubro de 2011, ao abrigo das disposições constantes no artigo 61.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, a criação do 2.º Ciclo de Estudos 
em Enfermagem, em associação com a Universidade do Minho;

b) Na sequência do registo R/A  -Cr 289/2012, efetuado conforme o 
disposto no n.º 3 do Despacho n.º 22/DIR/2010, de 1 de junho, após a 
decisão de acreditação prévia pela Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior, em 22 de junho de 2012;

Procede -se em anexo, nos termos estabelecidos pelo Despacho 
n.º 10543/2005, de 11 de maio, à publicação da estrutura curricular 
e plano de estudos referentes à criação do 2.º Ciclo de Estudos em 
Enfermagem.

4 de janeiro de 2013. — O Reitor, Carlos Alberto Sequeira.

Formulário de caracterização e apresentação da estrutura 
curricular e plano de estudos do curso

de 2.º Ciclo de Estudos (Mestrado) em Enfermagem
1 — Estabelecimento de Ensino: Universidade de Trás -os -Montes e 

Alto Douro; Universidade do Minho.
2 — Unidade Orgânica: Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 

da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro; Escola Superior de 
Enfermagem da Universidade do Minho.

3 — Curso: 2.º Ciclo em Enfermagem.
4 — Grau ou diploma: Mestrado.
5 — Área científica predominante do curso: Enfermagem
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS.
7 — Duração normal do curso: Quatro semestres letivos.
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture: não se aplica
9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-

tenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 9.1 

Área científica Sigla
(número)

Créditos

Obrigatórios Optativos

Enfermagem. . . . . . . . . . . . . . . . . 723; 226 110 0
Gestão e Administração . . . . . . . . 345     5 0
Psicologia/Sociologia e outros es-

tudos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311; 312     5 0

Total . . . . . . . . . 120 0

 10 — Observações:
11 — Plano de estudos: Quadros 11.1 a 11.4 

 Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real; Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho

2.º Ciclo em Enfermagem

(Enfermagem)

1.º ano — 1.º semestre

QUADRO N.º 11.1 

Unidades curriculares Área
científica Duração

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Fundamentos Epistemológicos de Enfermagem  . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -35; TP -10; OT -30 7,5
Bioética  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Semestral  . . . . . . 140 T -22; TP -10; OT -18 5
Gestão e Qualidade em Enfermagem. . . . . . . . . . . . 345 Semestral  . . . . . . 140 T -22; TP -10; OT -18 5

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho n.º 715/2013
Conforme o disposto no Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto-
-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e legislação subsequente que 
regula o regime jurídico dos Graus Académicos e Diplomas do Ensino 
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Unidades curriculares Área
científica Duração

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Investigação em Enfermagem  . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -35; TP -10; OT -30 7,5
Psicossociologia da Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311;312 Semestral  . . . . . . 140 T -22; TP -10; OT -18 5

Legenda — Contacto: T - Teórica; TP — Teórico -prática; PL — Prática Laboratorial; S — Seminário; OT — Orientação Tutorial.
(1) Unidades Curriculares (UC).
(2) Sigla constante da tabela apresentada no Quadro n.º 9.1.
(3) Indica o tipo: Anual, Semestral, Trimestral, etc.
(4) Indica para cada UC o n.º total de horas de trabalho.
(5) Indica para cada atividade o número de horas totais. Ex. T -15; PL -30.
(6) Indica os créditos referentes a cada UC.
(7) Assinala a unidade curricular optativa.

 1.º ano — 2.º semestre

QUADRO N.º 11.2 

Unidades curriculares Área
científica Duração

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Enfermagem Avançada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 350 T -30; TP -20;
S -50;OT -25

12,5

Tecnologias de Informação e Comunicação em En-
fermagem.

723 Semestral  . . . . . . 140 T -22; TP -10; OT -18 5

Opção* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC -40;OT -10 7,5 Opção.
Seminário de Preparação da Dissertação   . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 140 S -30; OT -20 5

*A escolher de entre as indicadas no quadro 11.4.

 2.º ano — 1.º e 2.º semestres

QUADRO N.º 11.3 

Unidades curriculares Área
científica Duração

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dissertação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Anual  . . . . . . . . . 1680 OT -20 60

 Unidades Curriculares Optativas

QUADRO N.º 11.4 

Unidades curriculares Área
científica Duração

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Doença Crónica, Dor e Sofrimento  . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.
Promoção e Educação para a Saúde. . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.
Questões Contemporâneas sobre Envelhecimento. . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.
Emergência Médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.
Saúde Ocupacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.
Intervenção Avançada em Feridas . . . . . . . . . . . . . . 723 Semestral  . . . . . . 210 T -10; TP -15; TC - 40; OT -10 7,5 Opção.

 206651845 

 Despacho (extrato) n.º 716/2013
Por despacho de 14 de dezembro de 2012 do Reitor da Universidade 

de Trás -os -Montes e Alto Douro:
Prof. Doutor Luís Miguel Martins Lucas Cardoso — autorizado o 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na 
categoria de Professor Associado da Área de Ciências Veterinárias/Pato-
logia, Sanidade e Qualidade Alimentar, do mapa de pessoal da Univer-

sidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, na sequência de procedimento 
concursal, com efeitos a partir de 18 de dezembro de 2012 e vencimento 
correspondente ao 1.º escalão, nível 220.

Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas.
7 de janeiro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos Huma-

nos, Eliana da Costa Barros.
206653498 
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 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso n.º 621/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação do júri do período experimental

Em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 37.º, do artigo 
21 e alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, torna  -se público que, na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para preenchimento de seis postos de trabalho na carreira 
de assistente operacional, aberto por aviso n.º 10418/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 149 de 02 de agosto, foram celebrados 
contratos de trabalho por tempo indeterminado, com António Carlos Barrias 
Teixeira, Carla Sofia Costa Teixeira Amaral, Carlos Manuel do Carmo 
Ribeiro, Lígia Cristina Costa Oliveira Jorge, Liliana José Neves Milagre e 
Paulo Jorge Gonçalves Magalhães, a partir do dia 14 de dezembro de 2012, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e com o 
nível remuneratório 1, da tabela remuneratória única, equivalente a 485€.

Para os efeitos previstos nos números 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o 
n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
o Júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Antero Manuel Carvalho Gonçalves
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Isabel Cristina Pereira Teixeira Clemente Pimenta
2.º Vogal: Joaquim Carvalho Pereira

Vogais suplentes:
1.º Vogal: António José Martins Veloso
2.º Vogal: Dina Maria da Costa Pires

O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo primeiro vogal efetivo.

4 de janeiro de 2013. — A Administradora, Elsa Rocha de Sousa 
Justino.

206652663 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 717/2013
Por despacho do vice -presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

21 de setembro de 2012:
Celso António Fialho Peixeiro Serra — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início em 24 de setembro de 2012 e termo 
em 22 de fevereiro de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

4 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206652299 

 Despacho (extrato) n.º 718/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

31 de outubro de 2012:
João Carlos Corvo Caçoila — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de 
Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 15 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, com 
início a 31 de outubro de 2012 e termo a 15 de março de 2013. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206653692 

 Despacho (extrato) n.º 719/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

21 de setembro de 2012:
Isabel Cristina Escarduça Fitas Vieira — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 

Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 15 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 30 de outubro de 2012 e termo a 22 
de fevereiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206653862 

 Despacho (extrato) n.º 720/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

21 de setembro de 2012:
Inês Ennes Ferreira Sayanda — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de Beja, 
como professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial de 25 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, 
com início a 24 de setembro de 2012 e termo a 22 de fevereiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206654194 

 Despacho (extrato) n.º 721/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

21 de setembro de 2012:
Isabel Maria Grilo Neca Caçoila — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
35 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 2 de outubro de 2012 e termo a 22 de fevereiro 
de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206653579 

 Despacho (extrato) n.º 722/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

21 de setembro de 2012:
Paulo Jorge Vaz Palma Inácio — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de 
Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 40 %, com 
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, 
com início a 27 de setembro de 2012 e termo a 22 de fevereiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206654064 

 Despacho (extrato) n.º 723/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

12 de outubro de 2012:
Marisa Orlanda Moreira Alves — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 
1, índice 100, com início a 12 de outubro de 2012 e termo a 22 de 
fevereiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente, Isidro Féria.
206655222 

 Despacho (extrato) n.º 724/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

12 de outubro de 2012:

Paula Cristina Engana Marujo Aurélio — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
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Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 29 de novembro de 2012 e termo a 
22 de fevereiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente, Isidro Féria.
206655125 

 Despacho (extrato) n.º 725/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

31 de outubro de 2012:
Sónia Isabel Faria de Carvalho Costa — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de15 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 31 de outubro de 2012 e termo a 
18 de março de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente, Isidro Féria.
206655141 

 Despacho (extrato) n.º 726/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

27 de agosto de 2012:
Susana Cristina Costa Pestana — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de 
Beja, como professor adjunto convidado, em regime de tempo integral, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 
185, com início a 1 de setembro de 2012 e termo a 31 de agosto de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente, Isidro Féria.
206655028 

 Despacho (extrato) n.º 727/2013
Por despacho do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

31 de outubro de 2012:
Maria José Brito Nunes Mestre — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 10 %, 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 
100, com início a 31 de outubro de 2012 e termo a 18 de março de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

7 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente, Isidro Féria.
206655182 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Despacho n.º 728/2013

Por despacho, exarado a 28/12/2012, pelo Vice -Presidente do Instituto 
Politécnico de Bragança, Prof. Doutor Orlando Isidoro Afonso Rodri-
gues, no uso de competência delegada por Despacho n.º 14662/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 22 de setembro, 
foi, na sequência de procedimento concursal e da constituição de reserva 
de recrutamento no próprio órgão, autorizada a contratação e celebrado 
contrato com a Licenciada Ana Daniela Fortes Soares, para a categoria 
e carreira de Técnico Superior, na segunda posição remuneratória da 
categoria, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com início a 05/01/2013, em período experi-
mental, com a duração de 180 dias, para o mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Bragança.

7 de janeiro de 2013. — A Administradora do IPB, Elisabete Vicente 
Madeira.

206654186 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Aviso n.º 622/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que por despacho 

de 18.12.2012 do Senhor Vice Presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra, Engº João Benjamim Rodrigues Pereira, no uso de competência 
delegada, foi autorizada a contratação da Licenciada Joana Ester Rodri-
gues Lopes Pereira, na carreira/categoria de Técnico Superior, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
a partir de 20.12.2012, com a remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, nível 15, para o Instituto Politécnico de Coimbra.

20 de dezembro de 2012. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus 
dos Reis.

206654437 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 729/2013
Na sequência de comunicação da Direção -Geral do Ensino Superior, 

ao abrigo do artigo 142.º do Código do Procedimento Administrativo e 
após audição do conselho técnico -científico e do conselho pedagógico 
da Escola Superior de Artes e Design deste Instituto, revogo o meu 
despacho, de 28 de maio de 2012, de alteração da designação e do 
plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado 
em Design de Cerâmica e do Vidro da referida Escola, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 4 de junho de 2012, sob o 
n.º 7685/2012.

Assim, mantém -se para o referido curso o plano de estudos aprovado 
pelo Despacho n.º 25 545 -AL/2007, de 9 de outubro de 2007, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 8 de novembro de 2007.

Comunique -se à Direção -Geral do Ensino Superior.
4 de janeiro de 2013. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 

Pereira.
206652314 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo

Aviso (extrato) n.º 623/2013
Na sequência de procedimento concursal comum para constitui-

ção de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
assistente técnico do mapa de pessoal da Escola Superior de Música, 
Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, aberto pelo Aviso 
n.º 9271/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130 de 
6 de julho de 2012, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com o período experimental de 120 
dias, com efeitos a partir de 5 de dezembro de 2012, com a trabalhadora 
Mónica Alexandra Melita Melo, tendo ficado posicionada na 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 5.

4 de dezembro de 2012. — O Presidente da ESMAE, José Francisco 
da Silva Beja.

206654404 

 Aviso (extrato) n.º 624/2013
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assis-
tente técnico do mapa de pessoal da Escola Superior de Música, Artes 
e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, aberto pelo Aviso n.º 
9270/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130 de 6 de 
julho de 2012, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com o período experimental de 120 dias, com 
efeitos a partir de 5 de dezembro de 2012, com o trabalhador Henrique 
José Machado da Costa, tendo ficado posicionado na 1.ª posição remu-
neratória e nível remuneratório 5.

4 de dezembro de 2012. — O Presidente da ESMAE, José Francisco 
da Silva Beja.

206654445 

 Despacho n.º 730/2013

Delegação de competências
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º dos Estatutos da Escola 

Superior de Música, Artes e Espetáculo, homologados pelo Presidente 
do IPP em 26 -06 -2009 e publicados no Diário da República, 2.ª série 
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n.º 132, de 10 -07 -2009, delego e subdelego, respetivamente, no vice-
-presidente, Prof. José Manuel da Cunha Pedrosa Topa, sem prejuízo 
do direito de avocação e superintendência, a competência de coordenar 
e dirigir em geral as atividades dos Serviços Financeiros e de Contabi-
lidade da ESMAE, assinar os pedidos de autorização de despesa e as 
competências relativas a esses serviços em mim delegadas pela Presi-

dente do IPP, através do Despacho n.º 16045/2012, de 26 de novembro 
de 2012, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 243, de 
17 de dezembro de 2012.

17 de dezembro de 2012. — O Presidente da ESMAE, José Francisco 
da Silva Beja.

206654356 

PARTE F

 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA, S. A.

Aviso (extrato) n.º 1/2013/M
Ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º Decreto 

Legislativo Regional n.º 19/99/M, de 1 de julho, conjugado com o 
disposto no artigo 146.º do Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003 de 30 

de agosto, foi obtida a anuência do Almirante Chefe do Estado -Maior 
da Armada para a renovação da requisição em comissão especial de 
serviço do Capitão -de -Fragata, licenciado em Ciências Militares Navais 
Eng.º José Manuel dos Santos Diniz Orge, pelo período de 3 anos e com 
efeitos a partir de 4 de janeiro de 2013.

3 de janeiro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Alexandra Cristina Ferreira Mendonça.

206645138 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 625/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 251.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 

do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., 
que cessou funções por motivo de aposentação. 

Nome Categoria profissional Data
de aposentação

Agna Brigite Piquet Costa Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfermeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Ana Maria Lopes Mateus Xavier Marques  . . . . . . . . . . . . . . . . Enfermeira Supervisora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Antonio Manuel Coelho Marques Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Graduado Anestesia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Isabel Maria Guedes Almeida Silva Fernandes . . . . . . . . . . . . . Assistente Graduada Pediatria Médica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Maria Helena Tavares Dias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfermeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Maria Manuela Marques Borges Bandeira Santos. . . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012
Palmira dos Anjos Batista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfermeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 -12 -2012

 7 de janeiro de 2013. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos Humanos, António Romano Delgado.
206655093 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 626/2013

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público 
que o Assistente Graduado de Gastrenterologia, António Miguel 
Casanova Severino Pinto, do mapa de pessoal do Centro Hospita-
lar Lisboa Norte, E. P. E., denunciou o seu contrato de trabalho em 
Funções Públicas por tempo indeterminado, a partir de 26 de janeiro 
de 2013.

7 de janeiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

206653124 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 63/2013

Por deliberação de 06 de dezembro de 2012 do Conselho de Adminis-
tração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.:

Cristina Sandú Candeias, assistente graduada de medicina geral e 
familiar, autorizada a redução do seu horário semanal (para 37 horas), 
ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de 
março, alterado pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 44/2007, 
de 23 de fevereiro.

7 de janeiro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

206654891 
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Despacho n.º 731/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 6.º e n.º 6 do artigo 10.º 

do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, e n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29/08, e no uso das competências previstas na alínea n) 
do n.º 2 do artigo 53.º, alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, torna -se público, que em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 27 de dezembro de 2012, foi aprovado, sob 
proposta da Câmara Municipal tomada em reunião ordinária de 17 de 
dezembro de 2012, o Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Mu-
nicipal de Alcochete, conforme a seguir se anexa em texto integral.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel 
Franco, Dr.

Enquadramento
A publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, vem estabelecer que 

os municípios têm de adequar, obrigatoriamente, e até 31 de dezembro 
de 2012, as suas estruturas orgânicas aos critérios nela previstos.

Esta determinação legal tem como único objetivo reduzir o número 
de dirigentes na administração local e, naturalmente, também na Câ-
mara Municipal de Alcochete, através da aplicação de critérios exclu-
sivamente quantitativos, desajustados da realidade concreta do nosso 
município e das necessidades das nossas populações, para satisfazer, 
desse modo, o compromisso assumido com a Comissão Europeia (CE), 
Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), 
vulgo Troika.

Com efeito, o único critério efetivamente adotado para a determinação 
do número de dirigentes por município está diretamente relacionado 
com o número da população, escamoteando aspetos relacionados com 
a natureza da organização, o número de trabalhadores ou mesmo as 
dinâmicas dos territórios, suas características e necessidades.

Todavia, e no quadro da autonomia do Poder Local Democrático, 
compete exclusivamente aos órgãos de governança do município criar 
a estrutura orgânica mais ajustada à realidade do respetivo território, 
considerando as suas especificidades, para intervir e responder adequa-
damente às suas populações.

Mais uma vez, o Governo trata as autarquias como um serviço sob 
tutela direta da Administração Central, ingerindo -se diretamente em 
matérias que se enquadram na autonomia do Poder Local Democrático, 
consagradas na Constituição da República Portuguesa, como é aqui o 
caso.

Visa ainda esta lei, a par da n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, vulgo lei dos 
Compromissos, incapacitar e debilitar progressivamente a intervenção 
dos municípios e degradar a prestação dos serviços públicos, abrindo 
caminho para a privatização de um conjunto de serviços prestados pelas 
autarquias, e que muito apetecíveis são aos grandes grupos económicos, 
como sejam a distribuição de água, a recolha de resíduos sólidos, ou a 
própria educação.

O resultado final desta medida governativa é a redução de serviços 
municipais, que tem implicações diretas na prestação de serviços pú-
blicos às populações, sendo que os municípios mais penalizados serão 
aqueles que, tal como a Câmara Municipal de Alcochete, têm privilegiado 
a gestão direta dos serviços municipais e que exercem diretamente as 
suas competências, não tendo optado pela externalização, isto é, pela 
adjudicação desses serviços a entidades privadas.

A aplicação desta lei constitui, portanto, um dos mais gravosos ata-
ques desferidos ao Poder Local Democrático, refletindo uma conceção 
de democracia amputada que visa, tão -somente, enfraquecer a ação 
dos municípios, através, objetivamente, da imposição de normas or-
ganizacionais que em muito contribuirão para a depauperização dos 
serviços públicos prestados pelas Câmara Municipal Municipais e em 
consequência, para enfatizar a vontade do Governo do PSD/CDS -PP de 
proceder à agregação de municípios e à sua posterior extinção.

É, portanto, num quadro de luta e de denúncia, que a Câmara Muni-
cipal de Alcochete se vê obrigada a adequar a sua estrutura orgânica, 
ao previsto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Assim, e de acordo com o estabelecido na Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto:

1 — O município de Alcochete não reúne nenhum dos critérios esta-
lecidos no artigo 6.º para o provimento de diretores municipais;

2 — O município de Alcochete não reúne nenhum dos critérios es-
talecidos no artigo 7.º para o provimento de diretores de departamento 
municipal;

3 — O município de Alcochete reúne os requisitos do artigo 8.º, para 
o provimento de quatro chefes de divisão municipal;

4 — O município de Alcochete pode, ainda, de acordo com o artigo 9.º, 
prover um cargo de direção intermédia de 3.º grau ou inferior;

5 — Nos termos do artigo 21.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, o Município de Alcochete pode, ainda, aprovar uma estrutura 
orgânica que preveja mais um chefe de divisão e mais um cargo de 
direção intermédia de 3.º grau ou inferior.

Em suma, e depois de revistos todos os critérios de provimento de 
cargos dirigentes previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o Mu-
nicípio de Alcochete, no total, pode prover quatro chefes de divisão e 
um cargo de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, num total de 
cinco divisões e duas estruturas para cargo de direção intermédia de 3.º 
grau ou inferior.

Preâmbulo
O presente regulamento de organização dos serviços municipais 

da Câmara Municipal de Alcochete (ROSM) pretende dar resposta ao 
estabelecido na Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, no que diz respeito à 
adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que 
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da ad-
ministração central, regional e local do Estado, mantendo -se inalteráveis 
os princípios e fundamentos que constam do regulamento de organização 
dos serviços municipais da Câmara Municipal de Alcochete, decorrente 
da adaptação da estrutura orgânica ao Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, a saber:

Prosseguir a modernização da organização, capacitando -a para a 
melhoria contínua dos serviços e produtos por ela prestados, no âmbito 
de um Sistema Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS), 
promovendo a qualificação e a satisfação dos seus trabalhadores, asse-
gurando a qualidade do serviço público.

Assegurar a adaptação da estrutura orgânica ao previsto na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto procurando, ainda assim, garantir os meios 
necessários para a assunção da missão e competências das autarquias 
locais e aumento da complexidade de algumas das tarefas que aos 
municípios são cometidas, a par dos constrangimentos orçamentais e 
limites à despesa pública.

Garantir um modelo de gestão que prevê as principais preocupações 
estratégicas e operacionais da autarquia, a sistematização de processos e 
procedimentos, a aplicação de tecnologias de informação e comunicação 
e a utilização de ferramentas da qualidade em benefício da organização 
e do cidadão.

Estão na base deste trabalho os princípios da economia, rigor, controlo, 
transparência, desburocratização, simplificação, responsabilização, coo-
peração entre serviços, a participação dos trabalhadores, dos parceiros e 
dos cidadãos em geral, procurando sempre a rentabilização dos recursos 
públicos (financeiros, materiais e humanos), com o objetivo de atingir a 
eficácia e a eficiência nos serviços prestados à população. Mantém -se, 
ainda, a opção que vai no sentido do reforço das estruturas de base, 
numa clara aposta na aproximação ao cidadão cliente.

Assim, a estrutura orgânica prevista neste ROSM, resultante da adap-
tação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, continua a 
caracterizar -se, de forma genérica, pela procura, não só da simplicidade 
de níveis hierárquicos em que se organiza, mas também da flexibilidade 
e da colaboração entre unidades orgânicas, potenciando os recursos 
existentes ao serviço da Câmara Municipal.

A estrutura orgânica resultante desta adaptação compreende quatro 
unidades orgânicas flexíveis — divisões municipais, as quais obede-
ceram ao princípio da agregação por atividades, processos ou funções, 
tendencialmente de acordo com a sua similaridade ou complementa-
ridade.

Mantém -se, assim, uma estrutura horizontal de primeiro nível hierár-
quico, destinada a garantir o desenvolvimento dos grandes objetivos de 
carácter geral e permanente do município, constantes nos seus instru-
mentos de planeamento e de gestão de curto, médio e longo prazo e que, 
nessa medida, constituem a missão da Câmara Municipal.
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Manteve -se também a segmentação das unidades orgânicas já definida 
em 2011, ou seja, unidades orgânicas operacionais e unidades orgânicas 
de suporte. Consideram -se prioritárias as atividades desenvolvidas pelas 
unidades orgânicas operacionais, face às atividades realizadas pelas 
unidades orgânicas de suporte, isto porque as primeiras consubstanciam 
a prestação de serviços diretamente ao cidadão, enquanto as segundas 
servem de suporte à concretização das atividades ou serviços que visam 
a satisfação dos munícipes.

As unidades orgânicas de suporte dão apoio à gestão e à organização, 
em sentido transversal e caracterizam -se por relações de cooperação e 
de integração. Define -se nesta categoria apenas uma divisão:

Divisão de Administração e de Gestão de Recursos (DAGR)
As unidades orgânicas operacionais caracterizam -se por se direcionar 

diretamente para o cidadão, definindo -se nesta categoria três divisões:
Divisão de Administração do Território e Comunicação (DATEC);
Divisão de Intervenção Social (DIS);
Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logística (DAOML).

No que concerne à divisão de trabalho vertical, assume -se ainda a 
segmentação das divisões municipais em subunidades orgânicas, deno-
minadas setores e estes, por sua vez, subdividem -se em áreas.

As unidades orgânicas flexíveis constituem a estrutura hierárquica da 
Câmara Municipal, enquanto as segundas, do modelo matricial, são de 
natureza temporária, suportadas na constituição de equipas multidiscipli-
nares. Caracterizam -se, ainda por serem limitadas no tempo e destinadas 
à concretização de objetivos específicos em áreas de destacado interesse 
para a autarquia. Estas estruturas estão em linha com a dimensão dos 
Eixos de Intervenção do Compromisso de Gestão Autárquica, e, em 
simultâneo, não os excedendo em número.

Estas unidades orgânicas, são criadas para maximizar recursos e 
potenciar o desenvolvimento de eixos de intervenção prioritários para 
a Câmara Municipal. São constituídas por quadros provenientes das 
diversas unidades da organização, garantindo -se assim a necessária mul-
tidisciplinaridade de conhecimento e transversalidade de intervenção.

Mantém -se, assim, um desenho final na arquitetura organizacional 
da Câmara Municipal que respeita os princípios dos quais destacamos 
o equilíbrio na distribuição de funções, a concentração de meios em 
funções de suporte, com recurso crescente a novas tecnologias e a foca-
lização em áreas de expansão ou de interesse estratégico do município 
a pensar na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do Concelho 
de Alcochete e, de forma consciente, na concretização da visão do 
município.

Artigo 1.º
Definição, âmbito e estrutura do regulamento

1 — O presente regulamento define o modelo de estrutura orgâ-
nica da Câmara Municipal de Alcochete, ao abrigo do disposto na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto e estabelece as regras e princípios para o 
funcionamento da organização, com vista a um melhor desempenho 
junto do munícipe.

2 — Define ainda a missão, visão e valores da Câmara Municipal, e 
as missões de cada unidade orgânica e os níveis de atuação e responsa-
bilização verticais e horizontais.

3 — O modelo de estrutura orgânica é misto, com uma estrutura 
assente em unidades orgânicas flexíveis e equipas de gestão opera-
cional.

4 — Os cargos dirigentes existentes são de direção intermédia de 
2.º grau, chefe de divisão municipal, coadjuvados, se aplicável, por 
dirigentes intermédios de 3.º grau.

5 — O desdobramento vertical das divisões municipais é em setores.
6 — O desdobramento vertical dos setores é em áreas.

Artigo 2.º
A missão, a visão e os valores da Câmara Municipal

1 — A missão da Câmara Municipal é potenciar, a todos os níveis e 
no quadro legalmente estabelecido, a concretização das atribuições e 
projetos do município, investindo na realização do seu capital humano 
e estimulando as parcerias com instituições e organizações locais, regio-
nais, nacionais e transnacionais, como vetor fundamental da melhoria da 
oferta do serviço público, garante de uma sociedade mais justa.

2 — A visão da Câmara Municipal é contribuir, de forma ativa, para 
que o Concelho de Alcochete se afirme como uma referência regional 
e nacional de desenvolvimento territorial sustentável, que articule as 
questões da modernidade e da identidade local, oferecendo aos seus 
munícipes elevados padrões de satisfação em áreas fundamentais da 
intervenção municipal.

3 — A Câmara Municipal na sua ação rege -se por valores de rigor, 
transparência, profissionalismo, cooperação institucional e justiça so-
cial.

Artigo 3.º
Princípios gerais

1 — Na concretização das atribuições do município, das opções e 
estratégias preconizadas pela Câmara Municipal, e de acordo com os 
valores que defende, as unidades orgânicas regem -se pelos seguintes 
princípios gerais:

a) Respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos, nomeadamente igualdade de tratamento;

b) Respeito pela missão, visão e valores da Câmara Municipal de 
Alcochete, pelas políticas devidamente formalizadas, pelos objetivos 
estabelecidos, pelos planos aprovados e pelas orientações dos órgãos 
municipais;

c) Respeito pelos princípios da economia, controlo, simplificação, 
responsabilização e participação dos trabalhadores, procurando a ren-
tabilização de recursos de modo eficaz e eficiente;

d) Respeito pela cadeia hierárquica, nomeadamente no que toca à 
atividade técnica e administrativa;

e) Respeito mútuo pela missão e competência das unidades orgânicas, 
prevenindo atos feridos de incompetência, possíveis sobreposições, ou 
omissões;

f) Respeito pelos direitos dos trabalhadores, a sua dignificação, va-
lorização cívica e profissional;

g) Respeito pela melhoria contínua, do ponto de vista metodológico, 
técnico e humano, através de avaliação e autoavaliação das unidades 
orgânicas;

h) Respeito pelos princípios de gestão estabelecidos.

Artigo 4.º
Obrigações comuns aos responsáveis das unidades orgânicas
1 — Não obstante cada unidade orgânica ter definida a sua missão, 

cabe a cada responsável de unidade efetuar a regulamentação necessária 
ao funcionamento do seu serviço, designadamente: distribuição de traba-
lho; definição de processos; definição de circuitos de informação, com 
respeito pelos princípios da organização e da articulação comum entre 
os serviços, recorrendo de preferência a ferramentas da qualidade.

2 — Os responsáveis das unidades orgânicas têm a seu cargo a ges-
tão e coordenação das atividades que lhes estão destinadas, de modo a 
assegurar a execução dos objetivos superiormente estabelecidos.

3 — Os responsáveis das unidades orgânicas devem ter em conta, no 
âmbito da sua ação, a melhoria contínua dos processos e a inovação.

4 — O dever de informação, cooperação, ou colaboração é comum 
aos responsáveis de todas as unidades orgânicas, nomeadamente para 
o contributo do planeamento, orçamento, relatórios, avaliação e auto-
avaliação da sua unidade, que lhe forem superiormente solicitados ou 
previamente estabelecidos.

Artigo 5.º
Superintendência da Câmara Municipal

1 — A superintendência e a coordenação geral dos serviços munici-
pais competem ao presidente da Câmara Municipal, de acordo com a 
legislação em vigor.

2 — Os vereadores têm os poderes que, nesta matéria, lhes forem 
delegados.

Artigo 6.º
Delegação e subdelegação de competências

1 — O presidente da Câmara Municipal poderá delegar nos vereado-
res, e estes subdelegarem nos chefes de divisão municipal, a competência 
prevista na lei, nominal, expressa por escrito, publicitada e delimitando 
o âmbito das competências objeto de delegação.

2 — As substituições, nas ausências de dirigentes, chefias e responsá-
veis devem estar obrigatoriamente definidas em cada unidade orgânica, 
tendo em conta critérios de desempenho e categoria profissional.

3 — Em serviços ou setores sem cargo dirigente ou chefia será o 
presidente ou o vereador competente que definirá o responsável e os 
poderes neste caso adstritos.

4 — Os membros do gabinete da presidência podem exercer por 
delegação do presidente, atos de administração ordinária.

Artigo 7.º
Modo de funcionamento das unidades matriciais

1 — As unidades matriciais, caracterizam -se por serem limitadas 
no tempo e destinarem -se à concretização de objetivos específicos. As 
equipas de projeto (ep) desenvolvem atividades em áreas de destacado 
interesse para a autarquia usando a metodologia de projeto, enquanto 
as equipas de gestão operacional (ego) desenvolvem a sua atividade 
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em ações ligadas aos eixos estratégicos, podendo incluir várias ações 
ou projetos.

2 — As unidades matriciais são criadas por decisão do presidente da 
Câmara Municipal ou vereador que fixará o âmbito das funções, a sua 
composição, modo de funcionamento e prazo, bem como os objetivos 
e a coordenação, procurando maximizar recursos através da criação 
de grupos de trabalho multidisciplinares, transversais e matriciais à 
organização.

3 — A composição das ego recai sobre técnicos de diferentes unidades 
orgânicas da autarquia, para garantir a complementaridade de saberes. 
Por razões de funcionalidade, as ego têm autonomia administrativa. 
A gestão operacional recairá sobre um dos elementos integrantes das 
ego.

Artigo 8.º
Capacitação dos recursos humanos

1 — A qualificação dos recursos humanos caberá à Câmara Municipal 
e ao trabalhador.

2 — A Câmara Municipal deverá colocar à disposição do trabalhador 
as condições necessárias à sua aprendizagem e sensibilização no domínio 
dos objetivos que pretende atingir. Ao trabalhador cabe a disponibilidade 
para adquirir novas e mais aprofundadas competências, no sentido da 
sua melhoria contínua.

Artigo 9.º
Estrutura Orgânica

1 — Para a prossecução das suas atribuições legais a Câmara Munici-
pal de Alcochete dispõe dos seguintes serviços municipais, organizados 
segundo o organograma que consta do anexo I.

a) Unidades de suporte:
i) Divisão de Administração e de Gestão de Recursos (DAGR)

b) Unidades operacionais:
ii) Divisão de Administração do Território e Comunicação (DATEC);
iii) Divisão de Intervenção Social (DIS);
iv) Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logística (DAOML).

c) Unidades não permanentes: equipas de projeto (EP) e equipas de 
gestão operacional (EGO)

2 — Será ainda provido um cargo de dirigente intermédio de 3.º grau, 
nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
cujas competências e requisitos de recrutamento serão definidos pelo 
órgão Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.

Artigo 10.º
Presidente

1 — Missão: Tendo por base as competências legalmente definidas, 
cabe ao presidente da Câmara Municipal coordenar os serviços muni-
cipais no sentido de desenvolver a sua eficácia e assegurar o seu pleno 
funcionamento, em todos os domínios da sua intervenção.

2 — Ao órgão presidente, superiormente representado pelo presidente 
de Câmara Municipal, são adstritos os gabinetes e serviços, cujas atribui-
ções e competências estão legalmente definidas, designadamente:

i) Gabinete da Presidência
a) Prestar assessoria técnica, administrativa e política ao presidente 

da Câmara Municipal;
b) Assessorar o presidente da Câmara Municipal nas relações insti-

tucionais, nacionais e internacionais, designadamente com órgãos de 
soberania e outros organismos da administração central, regional e local, 
União Europeia, instituições públicas e privadas e outras entidades;

c) Preparar processos de apoio à decisão e assegurar o cumprimento 
de funções específicas de assessoria, representação e apoio que lhe sejam 
cometidas pelo presidente da Câmara Municipal.

Artigo 11.º
Divisão de Administração e Gestão de Recursos (DAGR)

1 — Missão: Assegurar a gestão de recursos humanos; regular e con-
trolar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais. Desenvolver o 
planeamento humano e financeiro da Câmara Municipal e respetivos 
instrumentos previsionais, bem com assegurar a gestão e apoio dos meios 
informáticos e tecnologias disponíveis, num quadro de manutenção e 
ampliação dos sistemas integrados de gestão. Apoiar os órgãos autárqui-
cos e coordenar os serviços de expediente geral do município.

2 — À Divisão Administração e Gestão de Recursos (DAGR) compete 
genericamente:

a) Coordenar as atividades dos setores afetos à divisão;
b) Assegurar a remuneração do pessoal e o controlo da assiduidade;
c) Proceder ao recrutamento, apoiar a mobilidade e atualizar o ca-

dastro de pessoal;
d) Elaborar, executar e avaliar o plano de formação e requalificação 

profissional;
e) Coordenar o processo de avaliação do desempenho do pessoal;
f) Gerir ao apoio social aos trabalhadores, nomeadamente no que 

concerne à gestão do refeitório municipal, e ainda garantir o desenvol-
vimento dos planos de formação, bem como os processos relacionados 
com a saúde ocupacional, higiene e a segurança no trabalho;

g) Apoiar associações de trabalhadores e sindicatos;
h) Gerir os recursos financeiros e coordenar a elaboração do Orça-

mento Municipal, do Plano Plurianual de Investimentos, Grandes Opções 
do plano e Actividades mais Relevantes;

i) Gerir o armazém.
j) Assegurar a monitorização dos indicadores financeiros do muni-

cípio;
k) Gerir a plataforma eletróncia da contratação pública;
l) Lançar, acompanhar e fiscalizar as empreitadas;
m) Inventariar o património Municipal, excetuando o fundo docu-

mental, arquivístico e o acervo museológico;
n) Apoiar os órgãos autárquicos;
o) Assegurar o expediente geral e o arquivo corrente e intermédio;
p) Conceber, manter e avaliar os Sistemas Integrados de Gestão que 

promovam a qualidade e a melhoria contínua da organização;
q) Gerir as tecnologias da informação indispensáveis à funcionalidade 

e modernização dos serviços.

Artigo 12.º
Divisão de Administração do Território e Comunicação (DATEC)

1 — Missão: Assegurar as atividades municipais de planeamento e ges-
tão, nos domínios do ordenamento do território e urbanismo. Fiscalizar 
o cumprimento de leis, regulamentos e posturas municipais. Promover 
a interação com o munícipe. Assegurar a coordenação e a realização de 
ações no domínio da comunicação social, da divulgação da informação 
e do protocolo. Promover as atividades turísticas do município.

2 — À Divisão de Administração do Território e Comunicação (DA-
TEC) compete genericamente:

a) Coordenar as atividades dos setores afetos à divisão;
b) Apoiar a elaboração de planos de ordenamento do território e 

urbanismo e elaborar projetos municipais;
c) Gerir a reabilitação e imagem dos centros urbanos;
d) Acompanhar a atividade urbanística e licenciamento de obras 

particulares de acordo com os planos estabelecidos;
e) Fiscalizar o cumprimento de leis, posturas e regulamentos mu-

nicipais, a rede de águas e saneamento, as obras municipais e parti-
culares.

f) Lavrar autos de notícia no âmbito das suas competências de fis-
calização.

g) Prestar assessoria técnico -jurídica às unidades orgânicas do Mu-
nicípio e desenvolver os processos de contraordenações e execuções 
fiscais;

h) Assegurar o cumprimento de leis, posturas e regulamentos muni-
cipais, cuja fiscalização não esteja adstrita a outras unidades orgânicas 
nos termos do presente regulamento;

i) Gerir e assegurar o atendimento geral da Câmara Municipal através 
de serviços centralizados;

j) Delinear, propor e executar a estratégia de comunicação global 
da autarquia;

k) Garantir a divulgação da informação sobre as atividades municipais 
às populações e demais partes interessadas;

l) Assegurar o protocolo Institucional.
m) Coordenar o apoio ao empresário e promover o apoio ao consu-

midor, tendo em vista a salvaguarda dos seus direitos;
n) Executar uma política de promoção e desenvolvimento turístico 

do município;
o) Partilhar com as forças de segurança informação para a manutenção 

da tranquilidade pública e proteção das comunidades locais;
p) Organizar e aplicar planos de contingência para proteção civil em 

situações de catástrofe, em articulação com a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil e outras entidades;

q) Contribuir para a segurança de pessoas e bens e aplicar medidas 
preventivas;

r) Promover o desenvolvimento local de estruturas de proteção civil.
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Artigo 13.º
Divisão de Intervenção Social (DIS)

1 — Missão: Gerir as atividades educativas e desportivas do Muni-
cípio. Constituir o suporte do município às respostas sociais e à melho-
ria da qualidade de vida dos munícipes e trabalhadores da autarquia. 
Desenvolver a política cultural municipal. Garantir o acesso, direto e 
mediado, à informação, manifestações artísticas e bens patrimoniais. 
Preservar o património cultural e a identidade local. Assegurar o apoio 
ao movimento associativo e juventude do Concelho.

2 — À Divisão de Intervenção Social (DIS) compete genericamente:
a) Coordenar as atividades dos setores afetos à divisão;
b) Planear, programar e desenvolver a ação municipal nos domínios da 

intervenção social e da saúde, da educação, da cultura e do desporto;
c) Gerir a ação social escolar, o transporte escolar e outras modalidades 

de apoio às atividades escolares;
d) Gerir a rede municipal de equipamentos educativos, culturais e 

desportivos;
e) Apoiar as respostas sociais e instituições de solidariedade social;
f) Gerir o parque habitacional do município;
g) Assegurar as competências e representação municipal nas estruturas 

de participação no âmbito da atividade da divisão.
h) Promover a democratização da cultura e a capacitação dos mu-

nícipes nos domínios cultural e da cidadania, garantindo -lhes o acesso 
equitativo, equilibrado e de qualidade à informação, às manifestações 
artísticas e aos bens culturais;

i) Garantir uma ação cultural plural, diversificada e descentralizada 
que promova a participação dos diversos agentes culturais e da comu-
nidade em geral;

j) Fomentar o desenvolvimento de parcerias no âmbito da promoção 
e defesa da cultura, identidade e desenvolvimento locais;

k) Planear e gerir as atividades desportivas do Município;
l) Garantir a articulação, o apoio e as medidas de incentivo ao mo-

vimento associativo.
Artigo 14.º

Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logística (DAOML)
1 — Missão: Gerir o abastecimento de água e a drenagem de águas 

pluviais e residuais. Gerir a rede de água e saneamento do Município. 
Gerir o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos e a limpeza de 
espaços públicos externos. Gerir o mercado municipal e supervisionar a 
venda ambulante. Gerir os espaços verdes, jardins e cemitério. Promo-
ver a saúde pública. Assegurar o apoio logístico às unidades orgânicas 
e a conservação de edifícios e equipamentos municipais. Gerir a frota 
municipal. Promover a eficiência energética dos edifícios municipais. 
Supervisionar o sistema de iluminação pública do município. Garantir 
a gestão e controlo das obras do Município.

2 — À Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logística (DAOML) 
compete genericamente:

a) Coordenar as atividades dos sectores afetos à divisão;
b) Gerir as redes de água e saneamento;
c) Efetuar o controlo da qualidade da água na origem e na rede;
d) Recolher resíduos sólidos urbanos ou equiparados;

e) Gerir os espaços verdes, jardins e cemitérios.
f) Promover a saúde pública e a ação sanitária municipal.
g) Assegurar a orientação técnica da estrutura municipal de recolha 

de animais.
h) Acompanhar o regular funcionamento do abastecimento público 

(mercados,
i) feiras e venda ambulante).
j) Afetar bens móveis e imóveis municipais, garantindo a sua segu-

rança, manutenção e limpeza;
k) Promover a eficiência energética dos edifícios municipais;
l) Gerir os sistemas e equipamentos elétricos e eletromecânicos mu-

nicipais;
m) Supervisionar a iluminação pública municipal
n) Gerir a oficina geral e a frota municipal;
o) Executar obras municipais por administração direta;
p) Construir, manter e melhorar a rede viária;
q) Construir e manter a sinalização horizontal e vertical.

Artigo 15.º
Equipas de gestão operacional

1 — Missão: Assegurar a execução e o cumprimento de planos es-
tratégicos.

2 — Às equipas de gestão operacional compete genericamente: es-
tudar, planear, acompanhar e apoiar tecnicamente a implementação das 
ações; desenvolver ações de avaliação e de benchlearning.

3 — As equipas serão constituídas por despacho do Presidente da 
Câmara Municipal que também fixará a sua composição e coordena-
ção, os centros de competência, os objetivos a atingir, a metodologia e 
calendário de trabalho.

Artigo 16.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões da interpretação e aplicação resultantes do 
presente regulamento serão resolvidas por deliberação da Câmara Mu-
nicipal sob proposta do presidente, após parecer jurídico.

Artigo 17.º
Norma revogatória e entrada em vigor

1 — Ficam revogadas anteriores disposições que contrariem este 
regulamento.

2 — Nos termos do artigo 24.º aos titulares de cargos de direção inter-
média de 2.º grau são abonadas despesas de representação, no montante 
fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo -lhes 
igualmente aplicáveis as correspondes atualizações anuais.

3 — Este regulamento entra em vigor, de acordo com o previsto 
n.º 7, do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, no dia 01 de 
Julho de 2015, dia imediatamente posterior à data da cessação da última 
comissão de serviço de dirigentes em funções à data da entrada em 
vigor da lei supra, já que é “admitida a faculdade de manutenção até ao 
final do respetivo período das comissões de serviços dos dirigentes em 
funções à data da entrada em vigor da presente lei”, a qual determina 
“a suspensão dos efeitos das correspondentes alterações decorrentes da 
adequação orgânica”, constantes do presente regulamento. 
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 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Despacho n.º 732/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que a 
estrutura hierarquizada do Município de Aljustrel foi aprovada, sob 
minha proposta, pela Câmara Municipal por deliberação tomada na sua 
reunião de ordinária de 26 de dezembro de 2012.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Nelson Do-
mingos Brito.

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabeleceu um novo 

enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias 
Locais.

De acordo com o diploma atrás mencionado, a organização, a es-
trutura e o funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar -se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racio-
nalização dos meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-
titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo.

Agora, vem a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto proceder à adaptação 
à administração local do Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro. Esta lei, por sua 
vez, fixa novas regras e critérios para a organização e funcionamento 
dos serviços.

Determina o no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
que os municípios devem aprovar a adequação das suas estruturas orgâni-
cas, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras 
e critérios previstos na referida lei, até 31 de dezembro de 2012.

Determina o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro que compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprova-
ção do modelo de estrutura orgânica e de estrutura nuclear, definindo 
as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 
máximo de unidades flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multi-
disciplinares e equipas de projeto.

Considerando que a Assembleia Municipal aprovou, em sessão or-
dinária reunida no dia 19 de dezembro de 2012, o modelo de estrutura 
hierarquizada, um número máximo de três unidades orgânicas flexíveis, 
um número máximo de duas unidades orgânicas ao nível de direção 
intermédia de 3.º grau e oito subunidades orgânicas, sob proposta da 
Câmara Municipal, aprovada por deliberação tomada na reunião ordi-
nária de 12 de dezembro de 2012;

Considerando que o artigo 7.º do decreto -lei acima mencionado es-
tipula que compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente 
da Câmara, deliberar sob a criação de unidades orgânicas flexíveis e a 
definição das respetivas atribuições e competências, dentro dos limites 
fixados pela Assembleia Municipal.

Considerando que foi fixado em três o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis, em dois o número máximo de unidades orgânicas 
ao nível de direção intermédia de 3.º grau e em oito o número máximo 
de subunidades orgânicas, as mesmas são as constantes na presente 
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, aprovada em reunião de 
Câmara de 26 de dezembro de 2012.

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

CAPÍTULO I

Modelo e Estrutura dos Serviços

Artigo 1.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada, representado no organograma em anexo.

Artigo 2.º
Estrutura Geral dos Serviços

1 — O Presidente da Câmara Municipal dispõe de um gabinete 
de apoio. O Gabinete de Apoio à Presidência é uma das estruturas 
de apoio direto ao Presidente da Câmara, ao qual compete prestar as 

informações designadas por este, nomeadamente nos domínios de 
secretariado, protocolo, informação e ligação com os órgãos cole-
giais do município, assim como assessorar o Presidente da Câmara 
nos domínios da preparação da sua atuação política e administrativa. 
O Gabinete de Apoio à Presidência e a sua composição decorrem de 
normativo legal.

Neste contexto, compete ao Gabinete de Apoio à Presidência:
a) Assessorar o Presidente, assegurando o apoio administrativo e as ati-

vidades de secretariado necessárias ao desempenho da sua atividade;
b) Organizar a agenda e as audiências públicas;
c) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais 

do município;
d) Assegurar a preparação, organização e encaminhamento de todo 

o expediente do Presidente da Câmara;
e) Assegurar a representação do Presidente nos atos que este deter-

minar.

2 — Para prossecução das suas atribuições, a Câmara Municipal de 
Aljustrel dispõe dos seguintes Serviços Municipais:

2.1 — Serviços de Apoio à Gestão Municipal, que são constituídos 
por gabinetes temáticos e funcionam da dependência direta do Presi-
dente da Câmara:

a) Serviços de apoio aos órgãos autárquicos;
b) Serviços Municipais de Proteção Civil e de Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho;
c) Veterinário Municipal;
d) Gabinete de Informática;
e) Gabinete de Comunicação e Imagem;
f) Gabinete de Apoio Jurídico;
g) Gabinete Técnico Florestal;
h) Gabinete de Ação Social e Saúde;
i) Gabinete de Educação;
j) Gabinete de Desenvolvimento Económico;
k) Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude;
l) Gabinete de Auditoria Interna;
m) Gabinete de Planeamento e Estratégia;
n) Gabinete de Trânsito;

2.2 — O Município de Aljustrel estrutura -se em torno das seguintes 
unidades orgânicas flexíveis (divisões), unidades orgânicas ao nível 
de direção intermédia de 3.º grau (unidades) e subunidades orgânicas 
flexíveis (secções):

a) Divisão Administrativa e de Recursos Humanos;
b) Divisão Técnica;
i) Secção Administrativa;
c) Divisão de Desporto e Equipamentos;
d) Unidade de Gestão Financeira;
e) Unidade de Cultura, Património e Turismo;
i) Secção Administrativa;
i) Secção Administrativa.

CAPÍTULO II

Serviços de Apoio à Gestão Municipal

Artigo 3.º
Serviços de Apoio aos Órgãos Autárquicos

Compete aos Serviços de Apoio aos Órgãos Autárquicos (Câmara 
Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia):

a) Assegurar a articulação e a cooperação operativa entre o município 
e as juntas de freguesia;

b) Promover a elaboração de estudos e propostas tendentes à delegação 
de competências para as juntas de freguesia;

c) Propor os termos e as modalidades de colaboração a de-
senvolver com as juntas de freguesia numa perspetiva de sub-
sidiariedade e de gestão racional dos recursos (empréstimo de 
equipamentos, etc.);

d) Organizar e manter atualizada a informação que reflita a colabora-
ção institucional entre o município e as juntas de freguesia, nos domínios 
patrimonial, económico -financeiro e outros;

e) Preparar, acompanhar e avaliar, em articulação com os serviços, 
a execução dos diferentes protocolos estabelecidos com as juntas de 
freguesia;

f) Assegurar a articulação e supervisão das intervenções das juntas 
de freguesia no âmbito dos protocolos em vigor;

g) Receber, encaminhar e articular com os serviços as respostas às 
solicitações das juntas de freguesia;
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h) Prestar apoio direto ou através de outras unidades orgânicas, desig-
nadamente de natureza jurídica e técnica (administrativa, contabilística, 
etc.), às juntas de freguesia;

k) Preparar a documentação a submeter às reuniões de Câmara e 
sessões da Assembleia Municipal e elaborar os projetos de ata do órgão 
deliberativo;

l) Elaborar todo o expediente, quer externo (ofícios), quer interno 
(comunicações internas), referente às reuniões da Câmara Municipal e 
das sessões da Assembleia Municipal;

m) Distribuir cópias das atas pelos diversos serviços do município 
e outras entidades, de acordo com as instruções do executivo muni-
cipal;

n) Recolher e compilar toda a documentação requisitada quer pe-
los membros da Assembleia Municipal quer pelos vereadores da Câ-
mara;

o) Informar os vereadores, membros da Assembleia Municipal e 
Juntas de Freguesia de qualquer notícia de interesse e que não tenha a 
ver diretamente com a função autárquica.

Artigo 4.º
Serviços Municipais de Proteção Civil e de Higiene, 

Saúde e Segurança no Trabalho
1 — Compete a estes serviços, no âmbito da Proteção Civil:
a) Assegurar a ligação às entidades nacionais, regionais e locais no 

âmbito da Proteção Civil;
b) Planear e realizar simulacros e outras ações de prevenção de emer-

gência;
c) Elaborar e implementar os planos de emergência nos edifícios 

municipais;
d) Monitorização dos planos municipais de emergência;
e) Apoiar e garantir o funcionamento da Comissão Municipal de 

Proteção Civil e do Conselho Municipal de Segurança;
f) Assegurar o levantamento, previsão e avaliação de riscos e promover 

a inventariação dos meios e recursos existentes no concelho, necessários 
em situações de socorro e emergência;

g) Promover a mobilização dos meios e utilização dos recursos e 
coordenar, em articulação com os demais agentes da proteção civil, a 
sua atuação em caso de acidente grave ou catástrofe;

h) Assegurar a execução de medidas que contribuam para a defesa do 
património florestal, nomeadamente, a limpeza das florestas;

i) Assegurar quaisquer outras tarefas que lhe estejam legalmente 
cometidas.

2 — Compete a este serviço, no âmbito da Higiene, Saúde e Segu-
rança no Trabalho:

a) Identificar e avaliar as práticas e os fatores do ambiente e orga-
nização do trabalho, nomeadamente ao nível da segurança e higiene 
do trabalho, que podem afetar a saúde dos trabalhadores e promover 
a adoção de medidas preventivas e de eliminação de riscos, vigiando 
periodicamente os sistemas de controlo dos riscos de exposição, através 
de métodos validados técnica e cientificamente;

b) Assessorar tecnicamente os serviços municipais, na fase de 
projeto, de conceção e de execução de obras ou remodelação de 
espaços, sobre as medidas de prevenção de patologias construtivas 
e gestão de energia, de promoção da Saúde e do Bem -Estar e de Er-
gonomia, relativas às instalações, locais, equipamentos e processos 
de trabalho;

c) Assessorar tecnicamente o funcionamento das Comissões de Hi-
giene, Saúde e Segurança e no Trabalho e assegurar o funcionamento do 
Sistema de Segurança, Higiene e Saúde nos locais de Trabalho;

d) Avaliar e elaborar relatórios e ou propostas, periódicos, relativos 
aos meios de proteção coletivos e individuais;

e) Elaborar programas de melhoria das práticas de trabalho e de 
prevenção e controlo dos riscos profissionais em acidentes de trabalho 
e doenças profissionais;

f) Garantir o apoio técnico à gestão dos seguros de Acidentes de 
Trabalho;

g) Elaborar o relatório anual da atividade no âmbito da segurança, 
higiene e saúde no trabalho e proceder ao seu envio às entidades com-
petentes.

Artigo 5.º
Veterinário Municipal

Compete a este serviço:
a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio -sanitárias e 

controlo higio -sanitário das instalações para alojamento de animais, 
dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou 

industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabri-
quem conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos 
de origem animal e seus derivados;

b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instala-
ções e estabelecimentos referidos na alínea anterior;

c) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao 
movimento nosonecrológico dos animais;

d) Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar 
prontamente medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sani-
tária veterinária nacional sempre que sejam detetados caos de doenças 
de caráter epizóotico;

e) Emitir guias sanitárias de trânsito;
f) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia deter-

minadas pela autoridade sanitária veterinária nacional no respetivo 
município;

g) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos 
de interesse pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre 
abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de preparação 
e de transformação de produtos de origem animal.

Artigo 6.º
Gabinete de Informática

São competências do Gabinete de Informática:
a) Disponibilizar e gerir as infraestruturas de rede, a gestão de equi-

pamentos e das aplicações informáticas, bem como das tecnologias de 
informação e comunicação, adequando os recursos à evolução tecno-
lógica;

b) Apoiar os utilizadores no uso corrente das tecnologias de infor-
mação e comunicação n os edifícios municipais e Escolas Básicas do 
1.º Ciclo e Jardins de Infância;

c) Planear, implementar, configurar e administrar a rede interna de 
computadores e os sistemas de comunicação envolvidos na sua interli-
gação com redes exteriores à organização;

d) Gerir o sistema informático, detetar e corrigir anomalias, assegu-
rando as condições necessárias à sua operacionalidade;

e) Implementar, assegurar e gerir as infraestruturas de suporte (rede, 
comunicações, parque informático, software e hardware), assegurando 
o seu correto funcionamento;

f) Implementar os mecanismos necessários de segurança do sis-
tema informático, garantindo a privacidade e a integridade das 
várias componentes que formam os sistemas informáticos e de 
comunicação;

g) Gerir os contratos de manutenção das aplicações informáticas.

Artigo 7.º
Gabinete de Comunicação e Imagem

O Gabinete de Comunicação e Imagem tem como missão a divulgação 
interna e externa da informação considerada relevante para o concelho. 
Assim, são competências deste Gabinete:

a) Coordenar a edição de quaisquer boletins e comunicados;
b) Proceder ao recorte, na imprensa nacional regional, de artigos 

relativos ou com interesse para o concelho;
c) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comuni-

cação social nacional e regional, com vista à difusão da informação 
municipal;

d) Proceder à elaboração da agenda cultural do concelho;
e) Coordenar o site da autarquia na internet, garantindo a atualização 

e adequação dos seus conteúdos;
f) Divulgar as atividades da autarquia, zelando pela sua boa ima-

gem;
g) Manter organizado o arquivo de documentação de interesse para 

o concelho.

Artigo 8.º
Gabinete de Apoio Jurídico

São competências do Gabinete Jurídico:
a) Assegurar os serviços jurídicos de apoio aos diversos serviços da 

autarquia;
b) Assegurar a uniformização de interpretações jurídicas sobre ma-

térias de interesse municipal;
c) Colaborar na elaboração de propostas de normas, regulamentos 

e posturas;
d) Emitir informações e pareceres jurídicos que lhe sejam solicita-

dos;
e) Apoiar juridicamente o município nas relações com as outras en-

tidades;
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f) Instruir e tratar processos de contraordenação, de inquérito e pro-
cessos disciplinares;

g) Promover a compilação e distribuição pelos serviços interessados 
de legislação, posturas, regulamentos e outros elementos de caráter 
normativo e doutrinal;

h) Assegurar a realização de atos notariais em que o município seja 
parte outorgante;

i) Desempenhar outras atividades de foro jurídico que lhe forem 
solicitadas pelos membros dos órgãos da autarquia.

Artigo 9.º
Gabinete Técnico Florestal

São competências desta Gabinete:
a) Elaboração e posterior atualização do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);
b) Elaboração anual do Plano Operacional Municipal (POM);
c) Acompanhamento dos programas de ação previstos no PMDFCI;
d) Acompanhamento e Divulgação do Índice Diário de Risco de 

Incêndio Florestal;
e) Promoção do cumprimento do estabelecido no Decreto -Lei 

n.º 124/2006 que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

f) Elaboração dos relatórios de atividades, de relatórios de acom-
panhamento e relatórios finais dos programas de ação previstos no 
PMDFCI;

g) Levantamento das áreas ardidas e tratamento da informação re-
lativa aos Incêndios Florestais (áreas ardidas pontos de início e causas 
de incêndios);

h) Relacionamento com as entidades públicas e privadas, de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (DFCI) nomeadamente Estado, municípios, 
associações de produtores, etc;

i) Acompanhamento das obras municipais no âmbito de DFCI;
j) Emissão de pareceres de Florestação/Reflorestação;
k) Emissão de Propostas e de Pareceres no âmbito das medidas e 

ações de DFCI;
l) Participação em ações de Formação e Treino no âmbito da DFCI;
m) Elaboração da Carta do Uso do Solo do concelho de Aljustrel;
n) Acompanhamento da execução do Plano Municipal de Emergência 

de Aljustrel, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Artigo 10.º
Gabinete de Ação Social e Saúde

São competências do Gabinete de Ação Social:
a) Assegurar o funcionamento da Rede Social;
b) Promover contactos e propor formas de atuação conjunta com insti-

tuições locais e regionais, com vista à resolução de problemas sociais;
c) Encaminhar casos de carências sociais detetados, para os organis-

mos competentes;
d) Promover o desenvolvimento de parcerias efetivas e dinâmicas com 

outras entidades que permitam a articulação da intervenção social;
e) Fazer representar -se na CPCJ e apoiar logisticamente a comis-

são;
f) Elaborar e manter atualizado o Plano de Desenvolvimento social, 

em articulação e parceria com a Rede Social do concelho e o Conselho 
Local de Ação Social;

g) Assegurar a atualização do diagnóstico social, em articulação com 
o Conselho Local de Ação Social;

h) Assegurar a gestão da Loja Social;
i) Assegurar a gestão da Unidade Móvel de Pequenas Reparações;
j) Coordenar a atribuição do Cartão Social e o apoio social para 

melhorias habitacionais;
k) Assegurar a gestão do Programa Aljustrel Solidário;
l) Gerir o Banco de Voluntariado;
m) Apoiar e realizar ações de sensibilização e promoção da saúde, 

como rastreios, colóquios e outras atividades;
n) Assegurar a gestão conjunta com os serviços de saúde da Unidade 

Móvel de Saúde;
o) Assegurar a ligação às entidades nacionais, regionais e locais no 

âmbito da saúde.

Artigo 11.º
Gabinete de Educação

São competência do Gabinete de Educação:
a) Assegurar o acompanhamento e a atualização da Carta Educativa 

e promover a sua revisão e monitorização;

b) Colaborar com as entidades responsáveis do Ministério da Edu-
cação no âmbito da educação pré -escolar, ensino básico, profissional 
e secundário;

c) Proceder à monitorização e acompanhamento do processo de trans-
ferência de competências na área da educação;

d) Organizar e coordenar o funcionamento dos transportes escolares;
e) Preparar a elaboração de protocolos ou contratos de fornecimento 

de refeições nos estabelecimentos de ensino que integrem o serviço de 
refeições no âmbito da componente de apoio à família;

f) Coordenar e acompanhar o fornecimento de refeições, bem como 
das atividades desenvolvidas nos prolongamentos de horário e nas in-
terrupções letivas, nos estabelecimentos de ensino que integrem estes 
serviços na componente de apoio à família;

g) Coordenar, operacionalizar e analisar os processos de inscrição 
dos alunos na componente de apoio à família, bem como os pagamentos 
do referido serviço;

h) Assegurar a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 
de ensino, nos termos da lei;

i) Assegurar os procedimentos relativos à ação social escolar;
j) Coordenar o processo de atribuição de bolsas de estudo;
k) Programar, coordenar e garantir a aquisição e conservação do 

equipamento dos estabelecimentos de ensino a cargo do município.

Artigo 12.º
Gabinete de Desenvolvimento Económico

Ao Gabinete de Desenvolvimento Económico compete:
a) Orientar e acompanhar processos de investimento no concelho;
b) Colabora com organismos regionais, nacionais e comunitários voca-

cionados para o incremento ou divulgação das atividades económicas;
c) Recolher e tratar toda a informação relacionada com projetos de 

cariz económico;
d) Apoiar a instalação de empresas no concelho, nomeadamente ao 

nível dos aspetos administrativos e legais;
e) Informar a população do concelho dos projetos de cariz económico 

comparticipados financeiramente, passíveis de candidatura;
f) Organizar, apoiar e apresentar projetos e candidaturas a fundos 

comunitários ou a outras fontes de financiamento;
g) Gerir o Centro Municipal de Acolhimento a Micro Empresas.

Artigo 13.º
Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude

Ao Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude compete:
a) Fomentar e apoiar o associativismo, no âmbito da difusão dos 

valores culturais do concelho e da defesa do seu património cultural;
b) Prestar aconselhamento e apoio jurídico para a constituição e 

legalização das coletividades e associações;
c) Apoiar na elaboração de planos, projetos e relatórios de atividades;
d) Prestar apoio técnico e logístico às atividades a organizar;
e) Estabelecimento de contactos com outros organismos públicos 

e ou privados, ao nível da documentação e informação e auxílio na 
elaboração de candidaturas;

f) Divulgação de atividades através da distribuição de cartazes, fo-
lhetos ou brochuras, e sua inserção em suportes de comunicação da 
autarquia;

g) Atribuição de comparticipações financeiras através do desenvolvi-
mento anual do Programa de Apoio ao Movimento Associativo.

Artigo 14.º
Gabinete de Auditoria Interna

Compete ao Gabinete de Auditoria Interna:
a) Proceder às auditorias internas, inspeções, sindicâncias, inquéri-

tos ou processos de meras averiguações que forem determinados pela 
Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara;

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos 
disponibilizados aos serviços para funcionamento corrente;

c) Avaliar o grau de eficiência e eficácia dos fluxos e processos in-
dexados às despesas e às receitas municipais;

d) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência 
dos serviços e a modernização do seu funcionamento, dirigindo -o aos 
órgãos da autarquia;

e) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições 
de munícipes sobre o funcionamento dos serviços municipais, pro-
pondo, se for caso disso, medidas destinadas a corrigir procedimentos 
julgados incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou 
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interesses legalmente protegidos e acompanhar o desenvolvimento de 
cada processo;

f) Assegurar que as auditorias internas sejam programadas, plani-
ficadas, dirigidas e registadas de acordo com os procedimentos esta-
belecidos;

g) Propor ao Presidente da Câmara Municipal a designação de técnicos 
ou peritos sempre que a natureza da auditoria, sindicância ou inquérito 
que venham a ser determinados pelos Órgãos Executivo e Deliberativo 
o justifique;

h) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo Gabinete de 
Auditoria Interna, bem como Relatórios de acompanhamento de medidas 
corretivas e sua execução;

i) Elaborar o Plano de Atividades do Gabinete de Auditoria Interna;
j) Elaborar um Relatório Anual da Atividade desenvolvida;
k) Articulação com os diversos departamentos na execução do plano 

de prevenção de riscos de gestão incluindo os de corrupção e infrações 
conexas.

Artigo 15.º
Gabinete de Planeamento e Estratégia

Compete ao Gabinete de Planeamento e Estratégia:
a) Promover os trabalhos técnicos dos instrumentos de gestão territo-

rial, através do desenvolvimento de um conjunto de estudos parcelares, 
produzidos por uma equipa multidisciplinar;

b) Promover a elaboração e monitorização dos Instrumentos de Ges-
tão Territorial adequados ao desenvolvimento sustentado do território 
do Concelho;

c) Colaborar na elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual de 
Investimentos;

d) Acompanhar as alterações nas competências atribuídas ao mu-
nicípio, no sentido de analisar o impacto nas referidas alterações nos 
instrumentos de planeamento económico e financeiro da autarquia;

e) Apreciar e dar parecer, quando solicitado, sobre posturas e regu-
lamentos municipais;

f) Acompanhar a evolução global do concelho, nos aspetos demográ-
fico, económico, físico e sociocultural;

g) Acompanhar as iniciativas, estudos e planos da administração 
central e regional, bem como de outros municípios e setor privado, que 
tenham incidência no desenvolvimento económico do concelho;

h) Promover a elaboração de estudos de diagnóstico de situação, iden-
tificando as tendências de desenvolvimento económico do concelho;

i) Manter os contactos necessários com os agentes económicos do 
município, com vista ao desenvolvimento das suas atividades e à proteção 
dos interesses do município;

j) Acompanhar, sob o ponto de vista técnico e administrativo, os 
processos de obras em curso, municipais e intermunicipais, em cujo 
financiamento estejam envolvidas entidades externas, nomeadamente 
no caso dos fundos comunitários;

k) Acompanhar as iniciativas, estudos, planos e programas da Adminis-
tração Central, Regional e Local que tenham incidência do Concelho;

l) Assegurar o conhecimento atualizado dos mecanismos de finan-
ciamento da União Europeia, do Governo ou de outras entidades a 
programas, com promotores públicos ou privados, que possam vir a ter 
incidência no desenvolvimento do concelho;

m) Coordenar a gestão dos projetos integrados, nomeadamente os 
candidatos aos apoios da União Europeia, contratos -programa e outros, 
assegurando as ações necessárias à celeridade e rigor dos processos, por 
parte dos Serviços Municipais envolvidos nos referidos projetos;

n) Promover a atualização do sistema de informação geográfica exis-
tente, necessário à sistematização e divulgação de informações e dados 
estatísticos relevantes para a caracterização do Município;

Artigo 16.º
Gabinete de Trânsito

Ao Gabinete de Trânsito compete:
a) Assegurar o exercício das competências municipais no domínio 

do ordenamento do trânsito, do estacionamento e da sinalização dentro 
das localidades, na área do Município;

b) Promover o desenvolvimento e levantamento da sinalização exis-
tente, em colaboração com as freguesias;

c) Assegurar a manutenção e conservação da sinalização existente;
d) Promover a elaboração de regulamentos e posturas de trânsito;
e) Promover a recolha de sugestões e anomalias sobre trânsito e 

segurança viária;
f) Promover a conceção de um Plano Municipal de segurança viária;
g) Elaborar relatórios de informação;

h) Divulgar as alterações ou novos regulamentos de trânsito previstos 
para o concelho;

i) Promover a elaboração e fiscalização do cumprimento de regula-
mentos das zonas de estacionamento pago;

j) Promover e assegurar a colocação e manutenção de placas de 
identificação, sinalização de localidades, designação dos arruamentos 
e atribuição dos números de polícia, na área do Município;

k) Promover a recolha das viaturas abandonadas no espaço público;

CAPÍTULO III

Unidades Orgânicas e subunidade orgânica

Artigo 17.º

Atribuições comuns às diversas unidades orgânicas

1 — Elaborar e submeter à aprovação superior as ações, instruções, 
circulares, regulamentos e normas, que forem julgadas necessárias ao 
correto exercício da sua atividade, bem como propor as medidas mais 
aconselháveis no âmbito de cada serviço.

2 — Remeter à Unidade de Gestão Financeira os instrumentos men-
cionados no ponto anterior, sempre que haja encargos para o Município, 
para verificação e confirmação expressa do cabimento orçamental da 
despesa.

3 — Colaborar na elaboração das grandes opções do plano e Orça-
mento.

4 — Elaborar, no âmbito dos assuntos do respetivo serviço, as pro-
postas de deliberação e de despachos, devidamente fundamentadas de 
facto e de direito.

5 — Assegurar a execução das deliberações de Câmara e dos despa-
chos do Presidente, nas áreas dos respetivos serviços.

6 — Coordenar a atividade desenvolvida por cada um dos serviços 
e assegurar a correta execução das tarefas, dentro dos prazos determi-
nados. As informações, pareceres e propostas de solução deverão ser 
prestadas por escrito, datadas e assinadas devendo incluir os seguintes 
elementos:

a) Resumo da matéria de facto contida no processo;
b) Menção das disposições legais aplicáveis, se for caso disso ou 

a forma do seu suprimento, e proposta concreta de solução de acordo 
coma lei e ajustada às circunstâncias;

c) Incumbe aos dirigentes e chefias fazer cumprir o disposto neste 
preceito.

7 — Cada Divisão e demais unidades orgânicas organizarão e manterá 
atualizada uma coletânea de toda a legislação, regulamentos, posturas, 
circulares, instruções e despachos para consulta dos respetivos traba-
lhadores que têm de proceder à aplicação de tais preceitos.

8 — Assegurar a informação necessária entre os serviços, com vista 
ao seu bom funcionamento.

9 — Assistir, sempre que for determinado, às sessões da Assembleia 
Municipal e às reuniões da Câmara Municipal.

10 — Zelar pela assiduidade do pessoal e participar as ausências à 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, em conformidade com 
as normas legais vigentes.

Artigo 18.º

Competências genéricas do pessoal dirigente

Compete ao pessoal dirigente, nomeadamente:
1 — Assegurar a direção do pessoal da sua unidade orgânica, em 

conformidade com as deliberações da Câmara Municipal ou as ordens 
do Presidente da Câmara e ou Vereador, com responsabilidade política 
na direção da Unidade Orgânica, distribuindo o serviço de modo mais 
conveniente e zelando pela assiduidade do pessoal.

2 — Organizar e promover a execução das atividades da Unidade 
Orgânica, de acordo com o plano de ação definido e proceder à avaliação 
dos resultados alcançados.

3 — Elaborar relatórios referentes à atividade da Unidade Orgâ-
nica.

4 — Preparar o expediente e as informações necessárias para as de-
liberações dos órgãos municipais competentes, decisões do Presidente 
da Câmara ou Vereadores com responsabilidades políticas na direção 
da Unidade Orgânica.

5 — Zelar pelas instalações a seu cargo, respetivo recheio e cadastro 
dos bens.
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6 — Assegurar a execução das deliberações dos órgãos municipais, 
bem como das demais decisões proferidas pelos eleitos locais respeitantes 
às atribuições da Unidade Orgânica.

7 — Assegurar a informação necessária entre os serviços, com vista 
ao bom funcionamento da Unidade Orgânica.

8 — Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 
sobre as matérias da sua respetiva competência.

9 — Prestar os esclarecimentos e informações relativas à Unidade 
Orgânica, solicitados pelo Presidente da Câmara ou pelo Vereador, com 
responsabilidade política na direção da Unidade Orgânica.

10 — Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência 
da Unidade Orgânica.

11 — Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos traba-
lhadores, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

12 — Identificar as necessidades de formação específica dos tra-
balhadores e outros trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a 
frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento 
das referidas necessidades;

13 — Proceder ao controle efetivo da assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica;

14 — Executar outras tarefas que, no âmbito das suas competências, 
lhe sejam superiormente solicitadas.

Artigo 19.º
Competências dos coordenadores técnicos 

ou responsáveis por setor
Compete aos coordenadores técnicos ou responsáveis por um setor, 

nomeadamente:
1 — Dirigir e orientar o pessoal da subunidade orgânica ou setor a seu 

cargo, bem como manter a ordem e disciplina na unidade de trabalho 
que chefia, advertindo os trabalhadores que se mostrem pouco zelosos 
ou menos assíduos ao serviço e, ainda, participar as faltas ou infrações 
disciplinares do pessoal que dirige.

2 — Executar, fazer executar e orientar o serviço a seu cargo, para 
que todo tenha andamento e se efetive nos prazos estipulados, sem 
atrasos ou deficiências.

3 — Entregar ao superior hierárquico os documentos, devidamente 
registados, conferidos e informados, sempre que careçam do seu visto 
ou assinatura ou mereçam decisão superior.

4 — Apresentar ao superior hierárquico sugestões que julgue conve-
nientes para o funcionamento do serviço, no sentido de o aperfeiçoarem 
articulação com os restantes serviços municipais.

5 — Fornecer às outras subunidades, secções ou setores as informa-
ções e esclarecimentos de que careçam para o bom andamento de todos 
os serviços, mantendo as melhores relações de trabalho.

6 — Informar acerca dos pedidos de faltas e licenças do pessoal da 
subunidade, secção ou setor.

7 — Informar, regularmente, o superior hierárquico sobre o andamento 
do trabalho da sua subunidade, secção ou setor.

8 — Conferir todos os documentos de receita e de despesa emitidos 
pelo serviço a seu cargo.

9 — Resolver as dúvidas, em matéria de serviço, apresentadas pelos 
trabalhadores da subunidade, secção ou setor que tem a seu cargo, 
expondo -as ao seu superior hierárquico quando não encontre solução 
aceitável ou necessite de orientação.

10 — Cumprir e fazer cumprir as regras internas da subunidade, 
secção ou setor.

11 — Elaborar informações sobre assuntos da competência da subu-
nidade, secção ou setor.

12 — Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos ads-
tritos à secção ou setor, pugnando pela sua limpeza, organização 
e asseio.

13 — Executar outras tarefas que, no âmbito das suas competências, 
lhe sejam superiormente solicitadas.

Artigo 20.º

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos

1 — São competências desta Divisão, na área dos serviços auxiliares:

a) Assegurar o apoio aos diversos serviços da Câmara, designadamente 
na área de correio e telefone;

b) Assegurar a limpeza do edifício dos Paços do Concelho.

2 — São competências desta Divisão, na área de taxas e licenças:
a) Assegurar a emissão de certificados de residência de cidadãos da 

União Europeia;
b) Dirigir os processos de concurso para atribuição de licenças de 

automóveis ligeiros de aluguer de passageiros;
c) Proceder à instrução dos processos de licenciamentos diversos, 

nomeadamente, de exploração de máquinas de diversão, realização 
de espetáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos na via 
pública, queimadas, entre outros.

3 — São competências desta Divisão, na área do expediente e ar-
quivo:

a) Assegurar a receção, registo, distribuição, expedição e arquivo de 
correspondência e outros documentos;

b) Registar, divulgar e arquivar avisos, editais, regulamentos e outros 
documentos;

c) Elaborar certidões diversas;
d) Assegurar as tarefas relativas à preparação de atos eleitorais.

4 — São competências da Divisão, no domínio dos recursos humanos:
a) Programar, coordenar e acompanhar a gestão dos recursos huma-

nos do município, designadamente no que concerne ao recrutamento e 
seleção de pessoal e à gestão de carreiras;

b) Coordenar o processamento de remunerações e outros abonos;
c) Elaborar e manter atualizado o Mapa de Pessoal do município;
d) Gerir o processo de avaliação de desempenho;
e) Organizar e controlar a informação relativa à assiduidade dos 

trabalhadores;
f) Controlar a elaboração e o cumprimento do mapa de férias;
g) Instruir os processos de aposentação dos trabalhadores;
h) Instruir todos os processos relativos a prestações sociais;
i) Instruir os processos de acidentes de trabalho;
j) Organizar e atualizar o cadastro bem como os processos individuais 

dos trabalhadores;
k) Promover o atendimento público no domínio dos recursos humanos 

e o atendimento aos trabalhadores do município;
l) Proceder à candidatura de programas apoiados pelo IEFP e outros;
m) Assegurar o funcionamento do GIP — Gabinete de inserção Pro-

fissional.

5 — São competências da Divisão, na área da formação:
a) Elaborar o diagnóstico de necessidades de formação e aperfeiço-

amento profissionalmente e respetivo plano;
b) Programar, organizar, promover atividades e ações de formação 

profissionais, internas e externas.

Artigo 21.º
Divisão Técnica

1 — São competências da Secção Administrativa da Divisão Téc-
nica:

a) Coordenar e orientar todos os procedimentos administrativos desen-
volvidos na Divisão em que está integrada e assegurar toda a atividade 
administrativa de suporte à mesma;

b) Controlar a movimentação dos processos na Divisão;
c) Elaborar todos os atos administrativos (ofícios, notificações, vis-

torias, certidões, alvarás de licença e outros) de suporte técnico e ad-
ministrativo à Divisão;

d) Proceder ao atendimento público relativo a todos os assuntos de 
responsabilidade da Divisão.

1.2 — São competências do Serviço de Águas da Divisão Técnica:
a) Elaborar os contratos dos consumidores e organizar os respetivos 

processos;
b) Rececionar os pedidos de execução de ramais de águas e esgotos;
c) Atender os pedidos de ligação e corte de água e encaminhá -los para 

o serviço operacional competente;
d) Coordenar a execução de tarefas de leitura e cobrança dos con-

sumos de água;
e) Executar o processamento de faturação dos consumos e todas as 

tarefas inerentes ao mesmo.

2 — São competências da divisão, no domínio da fiscalização:
a) Proceder ao controlo regular nos diversos domínios de utilização, 

ocupação e uso do território municipal;
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b) Zelar pelo cumprimento de leis, posturas e regulamentos munici-
pais, e das deliberações e decisões dos órgãos municipais;

c) Levantar autos pelas infrações constatadas;
d) Detetar as atividades ou utilizações não licenciadas nos termos da 

lei e regulamentos;
e) Proceder às notificações oriundas dos vários serviços;
f) Organizar as feiras e mercados sob a jurisdição municipal;
g) Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de paga-

mento de taxas e licenças pelos vendedores;
h) Zelar pela manutenção da limpeza e conservação das dependências 

dos mercados e feiras;
i) Assegurar o bom funcionamento do mercado municipal, designa-

damente no respeitante à sua manutenção e conservação.
j) Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe forem 

determinadas superiormente.

3 — Compete à Divisão Técnica, no âmbito da gestão urbanística:
a) Coordenar a revisão e atualização do Plano Diretor Municipal;
b) Elaborar os planos municipais de ordenamento do território, de 

grau inferior ao PDM, nomeadamente os planos de urbanização e de 
pormenor;

c) Promover à análise e emissão de pareceres e submeter a despacho 
todos os processos de edificações e loteamentos que os particulares 
submetam à Câmara Municipal;

d) Promover a fiscalização e acompanhamento de obras particulares 
em execução;

e) Promover a análise e emissão de parecer sobre pedidos de cons-
trução, reparação, ampliação e reconstrução de obras particulares e de 
constituição de propriedade horizontal, tendo em conta o seu enquadra-
mento no esquema legal e regulamentar e nos instrumentos de gestão 
territorial em vigor;

f) Informar as exposições e reclamações sobre obras particulares;
g) Informar os pedidos de novas licenças de obras particulares, suas 

prorrogações e revalidações;
h) Informar os processos que careçam de despacho ou deliberação e 

verificar, de acordo com a regulamentação aplicável, se está completa 
a instrução dos processos de obras particulares que devam ser subme-
tidos a decisão;

i) Indicar quais as entidades que devam ser consultadas sobre a cons-
trução e sua localização;

j) Emitir pareceres sobre os pedidos de demolição, de ocupação da 
via pública e de instalação de publicidade na via pública;

k) Informar os pedidos de certidões de destaque e compropriedade;
l) Promover a análise e emissão de pareceres a todos os processos de 

informação prévia, loteamento e urbanização que os particulares sub-
metam à Câmara Municipal, com base na legislação e nos instrumentos 
de gestão territorial em vigor;

m) Colaborar na elaboração e monitorização dos Instrumentos de 
Gestão territorial adequados ao desenvolvimento sustentado do território 
do concelho.

4 — Compete ao Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica:
a) Assegurar a conceção e implementação do Sistema de Informação 

Geográfica e manter atualizada a cartografia digital do concelho;
b) Garantir a manutenção e atualização permanente das bases do 

Sistema de Informação Geográfica;
c) Organizar e gerir a atualização da informação geográfica existente 

necessária à instrução dos processos de obras particulares, informações 
prévias e loteamentos.

5 — As competências da Divisão Técnica, no que respeita a obras 
municipais, são as seguintes:

a) Promover todos os procedimentos relativos ao lançamento de 
empreitadas e à sua adjudicação;

b) Dirigir e administrar as obras municipais a realizar por empreitada, 
incluindo a realização de autos de consignação, de medição de trabalhos 
e de receção de obras;

c) Informar acerca dos pedidos de prorrogação relativos à execução 
de obras por empreitada;

d) Informar os pedidos de revisão de preços de empreitada, assegu-
rando o necessário controlo das datas dos autos de medição em corres-
pondência com os planos de trabalho e cronogramas financeiros;

e) Intervir nas vistorias para efeitos de receção de empreitadas, ela-
borando os respetivos autos e proceder aos inquéritos administrativos, 
ao cancelamento das cauções e elaboração da conta final.

f) Assegurar a elaboração de projetos de obras de iniciativa muni-
cipal;

g) Acompanhar as obras efetuadas pelas Juntas de Freguesia, realiza-
das no âmbito dos protocolos de descentralização de competências.

6 — As competências na Divisão Técnica, no domínio do ambiente, 
são as seguintes:

a) Assegurar a gestão do programa EcoAljustrel;
b) Administrar o cemitério municipal;
c) Assegurar a gestão do sistema de recolha de resíduos sólidos ur-

banos e a limpeza de espaços públicos;
d) Gerir a conservação e reparação de jardins e espaços verdes mu-

nicipais;
e) Conceber, promover e apoiar medidas de educação e sensibilização 

ambiental, de valorização dos espaços verdes e de gestão das infraes-
truturas ambientais;

7 — São competências da Divisão Técnica, no âmbito dos serviços 
operativos:

a) Dirigir as oficinas de pintura, construção civil, água e esgotos, 
parque de Máquinas e viaturas automóveis, serralharia, pavimentos e 
calçadas, carpintaria, eletricidade e edifícios e equipamentos;

b) Promover a construção, beneficiação e conservação de arruamentos, 
edifícios, estradas e caminhos municipais, redes de água e de esgotos, 
bem como de outros equipamentos municipais;

c) Promover a elaboração de relatórios e mapas de custos de cada 
atividade desenvolvida;

d) Colaborar na realização de eventos e outras iniciativas do muni-
cípio;

e) Assegurar a gestão dos sistemas municipais de abastecimento de 
água e de saneamento de águas residuais.

Artigo 22.º
Divisão de Desporto e Equipamentos

1 — São competências da Secção Administrativa da Divisão de Des-
porto e Equipamentos:

a) Coordenar e orientar todos os procedimentos administrativos desen-
volvidos na Divisão em que está integrada e assegurar toda a atividade 
administrativa de suporte à mesma;

b) Elaborar todos os atos administrativos de suporte técnico e admi-
nistrativo à Divisão;

c) Proceder ao atendimento público relativo a todos os assuntos de 
responsabilidade da Divisão.

2 — São competência da Divisão de Desporto e Equipamentos:
a) Coordenar o planeamento e o desenvolvimento de atividades des-

portivas;
b) Promover e apoiar atividades desportivas nos vários níveis compe-

titivos, desenvolvidos por entidades oficiais, no sentido de generalização 
da prática desportiva;

c) Promover e apoiar atividades recreativas;
d) Gerir o funcionamento dos equipamentos desportivos do municí-

pio, em ordem a adequá -los ao cumprimento da legislação em vigor em 
matéria de segurança e qualidade das instalações;

e) Proceder à promoção e divulgação do desporto em geral e das 
atividades de âmbito municipal em particular;

f) Coordenar as relações com os clubes e associações desportivas.

Artigo 23.º
Unidade de Gestão Financeira

1 — À Unidade de Gestão Financeira compete, no domínio da con-
tabilidade:

a) Assegurar a elaboração dos documentos previsionais do município, 
bem como das alterações e revisões que se afigurem necessárias;

b) Assegurar a elaboração dos documentos de prestação de contas 
do município;

c) Assegurar e proceder à arrecadação das receitas e efetivar os pa-
gamentos autorizados;

d) Propor e proceder a operações financeiras ao nível da gestão da 
carteira de empréstimos;

e) Produzir estudos que fundamentem decisões relativas a operações 
de crédito;

f) Elaborar periodicamente relatórios financeiros e de execução das 
Grandes Opções do Plano;

g) Assegurar o acompanhamento e a avaliação permanente do sistema 
de controlo interno;
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2 — São competências desta Unidade, no domínio da tesouraria:
a) Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os 

documentos da tesouraria;
b) Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, relações de 

despesa e receita relativos ao mês findo;
c) Emitir cheques e proceder à sua guarda e controle;
d) Proceder à arrecadação de receita virtual e eventual;
e) Dar cumprimento às ordens de pagamento;
f) Confirmar o apuramento diário de contas de caixa;
g) Efetuar depósitos e transferência de fundos;
h) Manter atualizada a informação diária sobre saldo de tesouraria 

das operações orçamentais e das operações de tesouraria;
i) Registar os recebimentos, com base nas guias de recebimento 

emitidas pelos serviços;
j) Registar as entradas e saídas de fundos.

3 — No domínio do património, compete a esta Unidade:
a) Garantir a gestão da carteira de seguros do Município;
b) Elaborar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações pa-

trimoniais e respetiva avaliação, a submeter anualmente à apreciação 
dos órgãos municipais;

c) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens 
móveis e dos bens imóveis, do domínio público ou privado do município 
e proceder ao registo interno de todos os bens, com base nas fichas de 
imobilizado, etiquetando, designadamente, mobiliário e equipamento 
existentes;

d) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória do 
Registo Predial de todos os bens próprios imobiliários do município;

e) Manter os registos com elementos necessários ao preenchimento 
das fichas de amortização;

4 — São competências desta Unidade, no domínio da contratação 
pública:

a) Promover a elaboração do plano anual de compras, de aprovisiona-
mento e economato, em conformidade com as atividades comprometidas 
nas opções do Plano e as necessidades reais dos diversos serviços, em 
articulação com as várias unidades orgânicas;

b) Promover os procedimentos de contratação pública destinados à 
aquisição de bens e serviços;

c) Organizar e manter atualizada a base de dados dos fornecedores 
de bens e serviços com interesse para o município;

d) Assegurar a gestão do armazém, garantindo o controlo e gestão 
de stocks.

4.1 — Neste âmbito, são competências do armazém:
a) Proceder ao registo, nos suportes em vigor, das entradas e saídas 

de bens armazenados;
b) Assegurar uma adequada organização física do espaço e uma efi-

ciente arrumação dos bens;
c) Assegurar o controlo das ferramentas, providenciando a entrega 

adequada aos trabalhadores municipais;
d) Manter atualizado o registo de controlo de distribuição de ferra-

mentas.

Artigo 24.º
Unidade de Cultura, Património e Turismo

1 — São competências da Secção Administrativa da Unidade de 
Cultura, Património e Turismo:

a) Coordenar e orientar todos os procedimentos administrativos desen-
volvidos na Divisão em que está integrada e assegurar toda a atividade 
administrativa de suporte à mesma;

b) Elaborar todos os atos administrativos de suporte técnico e admi-
nistrativo à Divisão;

c) Proceder ao atendimento público relativo a todos os assuntos de 
responsabilidade da Divisão.

2 — São competências desta Unidade, em matéria de cultura:

a) Programar, organizar e coordenar atividades culturais do municí-
pio que contribuam para a sensibilização, divulgação e preservação do 
património cultural do concelho, nomeadamente, através de exposições, 
conferências, encontros, colóquios, concertos, espetáculos, exibições 
de filmes, entre outros.

b) Gerir os equipamentos culturais do concelho, assegurando a sua 
segurança e conservação;

c) Apoiar e supervisionar o funcionamento da Biblioteca Municipal;
d) Apoiar e supervisionar o funcionamento de todos os espaços cul-

turais;
e) Promover atividades de animação e dinamização em equipamentos 

municipais;

3 — Compete a esta Unidade, no âmbito do património

a) Promover a inventariação, classificação, proteção e divulgação do 
património histórico -cultural do concelho;

b) Gerir o funcionamento das Oficinas de Formação e Animação 
Cultural;

c) Apoiar e supervisionar o funcionamento dos Museus Municipais;
d) Gerir e organizar os eventos da iniciativa do município.

4 — São competências desta Unidade, no domínio do turismo:

a) Promover e apoiar atividades na área do turismo;
b) Promover o património cultural do concelho;
c) Organizar a informação turística relativa ao concelho;
d) Divulgar e incrementar as potencialidades turísticas do concelho;
e) Programar e executar ações de promoção e animação turística;
f) Colaborar com organismos regionais, nacionais e internacionais 

que fomentem o turismo.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 25.º

Organograma

O organograma encontra -se em anexo ao presente regulamento e faz 
parte integrante do mesmo.

Artigo 26.º

Dúvidas e Omissões

Quaisquer dúvidas e omissões resultantes da aplicação da presente 
estrutura serão resolvidas pela Câmara Municipal.

Artigo 27.º

Entrada em vigor e norma revogatória

A presente estrutura dos serviços municipais entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação no Diário da República, revogando a Estrutura 
Orgânica dos Serviços do Município de Aljustrel, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 8, de 12 de janeiro de 2011. 
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 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Deliberação n.º 64/2013
Alteração da Estrutura Orgânica

Considerando que:
Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto deverá esta 

autarquia adaptar os seus serviços ao aí determinado designadamente, ao 
disposto no artigo 8.º, alínea a) e ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º Assim 
passará o município de Alter do Chão a dispor nos seus serviços dois 
dirigentes intermédios de 2.º grau e um dirigente intermédio de 3.º grau;

As disposições legais do normativo atrás referido devem ser harmonizadas 
com o disposto no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, designada-
mente com o disposto no seu artigo 6.º que determina que compete à assem-
bleia municipal aprovar o modelo de estrutura orgânica, definir o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis, definir o número máximo total de 
subunidades orgânicas e definir o número máximo de equipas de projeto;

Nestes termos proponho que se defina três como número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis, sendo uma delas dirigida por um Coordenador 
de Serviço, dirigente intermédio de terceiro grau, por forma a dar -se cumpri-
mento aos limites definidos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designada-
mente n.º 2 do artigo 4.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, n.º 1 do artigo 9.º e 
n.º 1 do artigo 25.º com referência ao disposto no artigo 10.º, n.º 3 e alínea 
c) do artigo 6.º, ambos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;

Proponho, ainda nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, que se determine como 24 o número máximo de subunidades 
orgânicas e que se defina como um o número máximo de equipas de 
projeto à semelhança do já deliberado pela assembleia municipal em 
19 de novembro de 2010, dando -se desta forma cumprimento ao disposto 
nas alíneas d) e f) do artigo 6.º do normativo legal acima referido;

Posteriormente, nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, caberá à Câmara Municipal, sob proposta do seu presidente, 
criar as unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e com-
petências, dentro dos limites fixados pela assembleia municipal e criar equi-
pas de projeto dentro também dos limites fixados pela assembleia municipal;

Mais proponho que o modelo de estrutura orgânica a adotar seja o 
de estrutura hierarquizada tal como se encontra definido no artigo 11.º 
n.º 3 do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;

Na eventualidade de a presente proposta merecer a aprovação da 
Câmara Municipal deverá ser a mesma presente à Assembleia Municipal 
para apreciação e deliberação.

Por deliberação da assembleia municipal tomada na sua sessão ordinária 
de 21 de dezembro e por deliberação da câmara municipal tomada na sua 
reunião ordinária de 19 de dezembro de 2012, foi a reorganização dos 
serviços desta autarquia aprovada, que se junta em anexo o organograma.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Joviano 
Martins Vitorino.

Organograma da Câmara Municipal de Alter do Chão 
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 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 627/2013
Litério Augusto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Anadia, 

torna público que, a Câmara Municipal de Anadia em sua reunião extra-
ordinária realizada a 07 de dezembro de 2012 deliberou concordar com 
a proposta do Presidente da Câmara Municipal datada de 3 de dezembro 
de 2012 referente à integração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Anadia na estrutura organizacional da Câmara Municipal 
de Anadia e submete -la à Assembleia Municipal para aprovação.

Assim a Assembleia Municipal de Anadia em sua sessão ordinária 
realizada a 20 de dezembro de 2012 deliberou aprovar a proposta de 
integração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Anadia na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia, 
que a seguir se transcreve.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Prof. Litério Augusto Marques.

Proposta de Integração dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Anadia na Câmara Municipal

Preâmbulo
O quadro da forte contenção económica que Portugal atravessa, exige 

dos executivos municipais, rigorosos critérios de gestão e organização 
que possam permitir a racionalização e eficiência dos serviços que 
superintendem.

Esta situação obriga as organizações a reestruturarem -se em função 
das reais necessidades de rentabilização dos seus meios, humanos, ma-
teriais ou financeiros, com a obtenção de economia de escala, elemento 
essencial da sua auto sustentação.

A moderna gestão municipal exige e pressupõe, a busca e implementa-
ção de novas soluções mais ágeis, mais eficazes e melhores apetrechadas 
com vista a dar resposta urgente e imediata aos problemas, por mais 
complexos e exigentes que sejam, mormente quando estão em causa os 
legítimos interesses dos munícipes e o desenvolvimento do concelho.

As imposições legais que condicionam a atividade dos municípios, 
nomeadamente em termos de contratação de novos trabalhadores, a obri-
gatoriedade de redução do número de trabalhadores, as fortes restrições 
ou quase impossibilidade de contração de novos empréstimos, bem como 
a redução das transferências do Estado, obrigam a que os executivos 
municipais tenham de implementar novas soluções organizacionais de 
forma a rentabilizar os meios disponíveis.

A entrada em vigor da lei n.º 49/2012 de 29 de agosto veio dar um 
novo enquadramento legal em matéria de reestruturação dos serviços, 
estabelecendo novos rácios na determinação do número de unidades 
orgânicas e, por conseguinte, reduzir o número de dirigentes municipais. 
Este diploma refere explicitamente, que os cargos dirigentes dos serviços 
municipalizados são considerados para efeitos da limitação do número 
de cargos dirigentes legalmente definida para os respetivos municípios.

Por outro lado, a lei n.º 50/2012 de 31 de agosto que aprova o regime 
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, veio 
estabelecer novas regras de constituição, organização e interação com 
o(s) município(s), definindo já, no n.º 2 do seu artigo 8.º, que os serviços 
municipalizados integram a estrutura organizacional dos municípios.

A existência dos Serviços Municipalizados de água e saneamento 
(SMAS), em estrutura autónoma do Município tem vindo a ser reequa-
cionada, numa ótica de otimização e operacionalização dos serviços.

A solução apresentada passa pela implementação de uma nova es-
trutura orgânica dos serviços municipais a contemplar a integração da 
estrutura dos SMAS, sendo aquela que no quadro referido, constitui a 
melhor forma de os tornar mais eficientes, mais rápidos e de permitir a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Fundamentação
Numa análise cuidada e fundamentada, podemos evidenciar as van-

tagens da integração da estrutura dos SMAS na Câmara Municipal de 
Anadia, nomeadamente:

a) Eliminar a duplicação dos recursos humanos, em áreas como 
a gestão, contabilidade, tesouraria, telefone, informática e gestão de 
pessoal.

b) Rentabilizar a frota automóvel, máquinas e viaturas, bem como 
os seus operadores, permitindo melhorias de gestão de peças e obtendo 
economia de escala na aquisição de serviços de seguros e de combustí-
veis, bem como a sua gestão.

c) Eliminar a duplicação das infraestruturas tecnológicas, tais como 
servidores, rede de telecomunicações internas e sua gestão.
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d) Eliminar a duplicação de software de gestão — contabilidade, 
tesouraria, gestão de pessoal, avaliação de desempenho, sistema de 
gestão documental, obras por administração direta, guias de receita e 
do sistema operativo e de gestão das bases de dados.

e) Eliminar a duplicação dos instrumentos de gestão a nível do orça-
mento, mapa de pessoal e relatório de contas, bem como da prestação 
das informações obrigatórias perante diversas entidades como a DGAL, 
INE, etc.

f) Obter significativos ganhos, pelas economias de escala em diver-
sos contratos, de que constituem exemplos os referentes ao software, 
telecomunicações, seguros e combustíveis.

g) Compatibilizar e clarificar (articular) a propriedade dos investi-
mentos entre os SMAS e a Câmara Municipal.

h) Harmonizar plenamente os procedimentos nos vários serviços de-
pendentes da autarquia, nomeadamente os do controlo interno, formação 
profissional e sistema de avaliação do desempenho.

i) Permitir a obtenção de dados totais e fiáveis acerca dos proveitos 
obtidos e custos incorridos, em cada um dos sistemas de gestão de água, 
de saneamento e de resíduos sólidos, sendo de especial relevância, uma 
vez que têm em comum a mesma entidade reguladora — a ERSAR.

j) Obter ganhos de operacionalidade e qualidade de serviço através 
da junção de profissionais de diferentes especialidades (pedreiros, ca-
nalizadores, motoristas) em equipas homogéneas.

k) Permitir um planeamento rigoroso entre os operadores e serviços 
municipais que intervêm no espaço público, nomeadamente através 
de uma melhor articulação entre os trabalhos de execução e reparação 
de redes e ramais de água, de saneamento e de águas pluviais com a 
pavimentação dessas vias.

Proposta
Face ao exposto, propõe -se que a Câmara Municipal de Anadia de-

libere no sentido de:
1) Aprovar a proposta de integração dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de Anadia na estrutura organizacional da Câ-
mara Municipal de Anadia, com efeitos a partir do dia um de janeiro de 
2013, extinguindo -se assim nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 50/2012 de 31 de agosto os referidos Serviços Municipalizados e 
assumindo a Câmara Municipal de Anadia os respetivos bens, direitos 
e obrigações constitutivos do seu património.

2) Aprovar a proposta de Estrutura e Organização dos Serviços Mu-
nicipais da Câmara Municipal de Anadia;

3) Remeter a presente informação e a proposta de Estrutura e Or-
ganização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Anadia 
à Assembleia Municipal para aprovação da integração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Anadia na estrutura da Câ-
mara Municipal de Anadia e da aprovação desta mesma estrutura, tudo 
nos termos das disposições conjugadas das alíneas l), n) e o) do n.º 2 do 
artigo 53.º; alíneas a) e c) do n.º 2 e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, conjugada com o n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 50/2012 
de 31 de agosto.

4) Ordenar a remessa de extrato das deliberações tomadas pela Câ-
mara Municipal de Anadia e pela Assembleia Municipal de Anadia, bem 
como da Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da Câmara 
Municipal de Anadia, para publicação no Diário da República.

5) Comunicar de acordo com o n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 50/2012 
de 31 de agosto à Direção -Geral das Autarquias Locais a extinção dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Anadia por integra-
ção na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Anadia.
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 MUNICÍPIO DE BEJA

Despacho n.º 733/2013
Em cumprimento do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, e do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, torna -se pública a Estrutura Mista da Câmara Municipal de 
Beja, aprovada por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, datadas de 19 e 20 de dezembro de 2012, respetivamente.

Estrutura Organizacional dos Serviços Municipais

Artigo 1.º
Modelo

A estrutura interna obedece a um modelo estrutural misto, constituído 
por uma estrutura flexível e por estrutura matricial.

Artigo 2.º
Estrutura flexível

1 — A estrutura flexível integra o número máximo de sete unidades 
orgânicas flexíveis (divisões):

Divisão Administrativa e Financeira (DAF);
Divisão de Ordenamento e Obras por Empreitada (DOOE);
Divisão de Obras e Limpeza Urbana (DOLU);
Divisão do Ambiente e Espaços Verdes (DAEV);
Divisão de Gestão Cultural, Juventude e Desporto (DGCJD);
Divisão de Educação e Bibliotecas (DEB);
Divisão de Turismo e Património Cultural (DTPC).

2 — A estrutura flexível integra, também, o número máximo de três 
subunidades orgânicas (secções), dependentes das respetivas unidades 
orgânicas flexíveis (divisões):

Na dependência da Divisão de Recursos Humanos: Secção de Ad-
ministração de Pessoal;

Na dependência da Divisão de Planeamento e Ordenamento: Secção 
de Licenciamento;

Na dependência da Divisão de Desporto: Secção de Gestão Admi-
nistrativa.

Artigo 3.º
Cargos dirigentes

1 — São cargos dirigentes, na estrutura flexível da Câmara Muni-
cipal de Beja, os cargos de direção intermédia do 2.º grau, sendo as 
unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargos de direção 
intermédia do 2.º grau, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto.

2 — As competências dos cargos dirigentes são as que se encontram 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 4.º
Estrutura matricial

A estrutura matricial integra o número máximo de uma equipa mul-
tidisciplinar afeta ao seguinte gabinete, dependente do Presidente da 
Câmara:

Gabinete de Estratégia e Desenvolvimento (GED).

Artigo 5.º
Estatuto remuneratório do chefe de equipa

O estatuto remuneratório do chefe de equipa é o correspondente ao 
dos cargos de direção intermédia do 2.º grau, com possibilidade de 
opção pelo vencimento do lugar de origem, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, assim como as respetivas competências 
que se encontram previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto.

Artigo 6.º
Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE)

O Presidente da Câmara e os vereadores em regime de permanência 
são apoiados pelo GAE, constituído nos termos da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, o qual não integra as estruturas flexível e matricial da 
Câmara Municipal de Beja.

Artigo 7.º
Outros gabinetes e serviços

Integram, também, a estrutura orgânica da Câmara Municipal de 
Beja os gabinetes e serviços seguintes, dependentes do Presidente da 
Câmara:

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);
Partido Médico Veterinário (PMV);
Gabinete Jurídico (GJ);
Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH);
Gabinete de Desenvolvimento Social (GDS);
Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM);
Gabinete de Comunicação Integrada (GCI).

Artigo 8.º
Atribuições e competências dos gabinetes e outros serviços

As atribuições e competências dos gabinetes e outros serviços são as 
constantes dos artigos seguintes.
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Artigo 9.º
Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE)

Compete ao Gabinete de Apoio aos Eleitos:
Prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente da Câmara 

e vereadores;
Garantir o atendimento presencial e telefónico;
Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do 

município;
Assegurar a necessária articulação entre a presidência e vereação, 

garantindo a interligação entre os diversos órgãos e serviços autár-
quicos;

Garantir o secretariado ao presidente da Assembleia Municipal e 
mesa, estabelecendo a interligação com os membros do executivo mu-
nicipal;

Garantir o secretariado às reuniões da Câmara Municipal e às reuniões 
da Assembleia Municipal;

Organizar e manter atualizado o processo de protocolos da autarquia 
com entidades externas;

Estabelecer a necessária interligação, com as juntas de freguesia;
Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 

acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

Artigo 10.º
Gabinete de Estratégia e Desenvolvimento (GED)

Compete ao Gabinete de Estratégia e Desenvolvimento:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades definidas para o GED, 

de acordo com uma definição de objetivos consistentes e mensuráveis, 
suportados por mecanismos de acompanhamento e reporte;

Submeter a despacho do superior responsável os assuntos que depen-
dam da sua resolução, devidamente instruídos e informados;

Elaborar relatórios e preparar informações sobre a sua área de ativi-
dade e submetê -los a apreciação superior;

Colaborar na elaboração de instrumentos de gestão previsional e de 
documentos de prestação de contas;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao GED;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao GED;
Zelar pelo cumprimento dos procedimentos internos, contribuindo 

para a sua melhoria contínua, suportada por uma avaliação crítica sis-
temática e pela formulação de propostas de alteração;

Gerir, no domínio das competências próprias, delegadas ou subdele-
gadas, os recursos humanos afetos ao GED, de acordo com as políticas 
definidas e numa perspetiva de motivação e valorização permanente;

Garantir a comunicação horizontal com outras unidades, numa pers-
petiva de cooperação e trabalho conjunto;

Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 
saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio;

Promover e realizar as ações necessárias para o planeamento estra-
tégico integrado de desenvolvimento do Concelho de Beja, incluindo 
todas as dimensões associadas;

Promover o alinhamento com os processos de planeamento externo, 
nomeadamente: planos nacionais de desenvolvimento estratégico, planos 
regionais e especiais de ordenamento do território, planos supra muni-
cipais, projetos e investimentos de infraestruturas supra municipais, 
garantindo a articulação com as diferentes tutelas envolvidas;

Acompanhar a evolução e prossecução dos Planos Nacionais de 
Ordenamento do Território;

Desenvolver e coordenar projeto relativo às candidaturas do Município 
ao Quadro de Referência Estratégico Nacional;

Desenvolver e coordenar projeto no âmbito da cooperação com a 
União Europeia, em todos os programas de apoio direto da UE aos 
estados membros;

Acompanhar os projetos e investimentos de impacto estratégico para 
o desenvolvimento do concelho;

Inventariar e proceder à prospeção sistemática de oportunidades de 
financiamento e de investimentos com impacto estratégico, apoiando a 
realização de candidaturas a fundos comunitários e outros, em articulação 
com os demais serviços municipais;

Informar os agentes económicos, que requeiram o seu apoio, sobre 
as potencialidades e oportunidades de investimento existentes no con-
celho;

Acompanhar, junto dos serviços municipais, os procedimentos ligados 
à implementação de atividades económicas;

Encaminhar e apoiar os agentes económicos no relacionamento com 
os serviços da Câmara Municipal;

Desenvolver campanhas e ações, em conjunto com os agentes econó-
micos, destinadas à valorização e promoção de atividades económicas 
tradicionais e ou de qualidade, ou outras, que importe dinamizar;

Promover e acompanhar os apoios ao investimento promovidos pela 
Comunidade Económica Europeia;

Assegurar a articulação com todas as entidades exteriores ao Muni-
cípio e estruturas conexas do mesmo, no âmbito do acompanhamento 
às ações a desenvolver.

Artigo 11.º
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);

Compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil:
Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação 
recebida relativa à proteção civil municipal;

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
ao SMPC;

Apresentar a proposta de Plano de Atividades e Orçamento do SMPC 
e assegurar o controlo da sua execução;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao SMPC;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao SMPC;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

São atribuições na área específica de planeamento e operações:
Acompanhar a elaboração e atualização do plano municipal de emer-

gência e os planos especiais, quando estes existam;
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos 

recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC;
Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e conse-

quências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o município, em função da magnitude estimada e do local previsível 
da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, 
quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos 
das suas consequências previsíveis;

Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no município, bem como sobre elementos relativos às condi-
ções de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas 
consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
empreendidas em cada caso;

Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 
em situações de emergência;

Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 
situação de emergência;

Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução 
de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de 
todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil;

Proceder a estudos sobre questões pertinentes que envolvam a área da 
proteção civil, propondo soluções adequadas às situações em causa;

São atribuições na área específica da prevenção e segurança:
Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros com 

outras entidades,
Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança;
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Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, pre-
parando e organizando as populações face aos riscos e cenários pre-
visíveis;

Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 
dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 
específicos em cenários prováveis previamente definidos;

Fomentar o voluntariado em proteção civil;
Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções 

que entenda mais adequadas.

São atribuições na área específica da informação pública:
Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 

com importância para a proteção civil;
Divulgar a missão e a estrutura do SMPC;
Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes 

que integram o SMPC destinada à divulgação pública relativa a medidas 
preventivas ou situações de catástrofe;

Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil junto 
dos munícipes no sentido da adoção de medidas de autoproteção;

Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orienta-
ções, medidas preventivas e procedimentos a ter pela população para 
fazer face à situação;

Dar seguimento a outros procedimentos, considerados pertinentes no 
âmbito da proteção civil, por determinação do presidente da Câmara 
Municipal ou Vereador por delegação de competências.

São competências da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC):
Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, remetê -lo 

para aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar 
a sua execução;

Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção 
civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos;

Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acio-

nam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das 
suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações 
de proteção civil;

Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e insti-
tuições, incluindo os órgãos de comunicação.

Artigo 12.º
Partido Médico Veterinário (PMV)

Compete ao Partido Médico Veterinário:
Fazer cumprir a legislação e os regulamentos inerentes à respetiva 

área de atividades;
Realizar a fiscalização e inspeção higio -sanitária de estabelecimentos 

e equipamentos, nos termos da legislação em vigor;
Colaborar com as autoridades de saúde com vista a implementar 

medidas no âmbito da defesa da Saúde Pública;
Apoiar os diversos serviços da autarquia no tratamento de questões 

relacionadas com a saúde pública e sanidade animal, no âmbito de 
licenciamentos vistorias e fiscalizações;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

Artigo 13.º
Gabinete Jurídico (GJ)

Compete ao Gabinete Jurídico:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

ao GJ;
Assegurar a assessoria jurídica ao executivo e aos serviços municipais, 

designadamente através da elaboração de pareceres jurídicos sujeitos a 
homologação, se for o caso;

Apoiar a análise e interpretação da legislação em vigor, bem como 
das normas, posturas e regulamentos em vigor;

Elaborar pareceres jurídicos respeitantes à análise e interpretação da 
legislação que diga respeito à atividade autárquica e às relações desta 
com terceiros;

Dar parecer sobre as reclamações ou outros meios graciosos de ga-
rantia que sejam dirigidos aos órgãos da autarquia, bem como sobre 
petições, representação ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos 
municipais ou sobre procedimentos dos serviços;

Participar na elaboração de regulamentos e posturas e providenciar 
pela atualidade e exequibilidade das disposições regulamentares em 
vigor que caibam nas competências dos órgãos do Município;

Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de utilidade 
pública de bens e direitos a expropriar e acompanhar os processos de 
expropriação;

Instruir procedimentos disciplinares comuns e especiais;
Apoiar na elaboração de programas de concurso e cadernos de encar-

gos na área da prestação de serviços, designadamente no que concerne 
aos aspetos jurídicos que aqueles devem contemplar;

Garantir o apoio necessário aos advogados que representem o Mu-
nicípio nas ações propostas pela Câmara ou contra ela, bem como nos 
recursos interpostos contra os atos dos órgãos do Município;

Desempenhar quaisquer funções adequadas à atividade jurídica que 
sejam superiormente determinadas;

Preparar e acompanhar a celebração de contratos em que o Município 
seja parte, bem como de protocolos e outros atos formais em que seja 
exigida a forma de escritura pública;

Assegurar a instrução dos processos de contraordenações, bem como 
de todos os atos administrativos correspondentes, incluindo a preparação 
das decisões finais;

Proceder, nos termos legais, a todos os atos e formalidades processuais 
no âmbito das execuções fiscais;

Informar os consumidores sobre o exercício dos seus direitos e os 
meios de acesso à justiça;

Assegurar a mediação de litígios de consumo, bem como tratar e en-
caminhar para as entidades competentes todas as reclamações/denúncias 
de situações lesivas dos direitos dos consumidores;

Desenvolver e coordenar todos os procedimentos inerentes aos pro-
cessos eleitorais;

Apresentar a proposta de plano de atividades e orçamento do GJ e 
assegurar o controlo da sua execução;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao GJ;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao GJ;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

Artigo 14.º
Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)

Compete ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades na área da gestão de 

recursos humanos do Município, designadamente as do SGRH;
Conceber e implementar métodos e processos de trabalho, com vista 

à otimização de meios e recursos afetos ao SGRH;
Assegurar a divulgação de informação e normas legais em matéria 

de recursos humanos;
Conceber e propor a aplicação de normas e procedimentos internos 

a serem seguidos por todos os serviços da autarquia;
Preparar informação sobre a respetiva área de atividades para apre-

sentar regularmente ao executivo, designadamente sobre a situação 
atualizada do pessoal ao serviço da autarquia;

Elaborar estudos e emitir informações e pareceres;
Colaborar na apresentação e apresentar propostas de candidaturas 

a programas de financiamento, no âmbito das respetivas áreas de atu-
ação;

Promover a elaboração e execução do plano anual de formação;
Promover e desenvolver as ações necessárias à valorização profissio-

nal dos trabalhadores, de acordo com diretivas superiores;
Apresentar a proposta de plano de atividades e orçamento do SGRH 

e assegurar o controlo da sua execução;
Elaborar, anualmente, o Balanço Social;
Coordenar e dinamizar o processo de avaliação do desempenho;
Assegurar e coordenar, em termos técnicos e administrativos, o de-

senvolvimento e instrução de procedimentos inerentes ao recrutamento 
e seleção de pessoal;

Garantir o acolhimento de novos colaboradores;
Promover, coordenar e executar ações nos domínios da segurança, 

higiene e saúde no trabalho;
Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao SGRH e promover a 

elaboração do mapa de férias dos diversos serviços da autarquia;
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Promover reuniões de coordenação no âmbito dos respetivos ser-
viços;

Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 
saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos possui a estrutura interna 
seguinte:

Serviço de Administração de Pessoal;
Serviço de Recrutamento e Seleção;
Serviço de Formação Profissional e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos;
Serviço de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional.

São atribuições do Serviço de Administração de Pessoal:
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao proces-

samento de vencimentos e demais abonos e descontos;
Organizar e manter atualizado o registo e controle da assiduidade, 

bem como o tratamento administrativo das faltas e licenças;
Coordenar e acompanhar a elaboração do mapa de férias dos diversos 

serviços da autarquia;
Desenvolver os procedimentos, de natureza técnica e administrativa, 

no âmbito da preparação e elaboração do balanço social;
Organizar e instruir os processos de aposentação, os processos re-

lativos à atribuição de prestações sociais, subsídios e acumulação de 
funções;

Prestar apoio à instrução de processos disciplinares e processos de 
inquérito;

Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao acompa-
nhamento do processo de avaliação do desempenho;

Acompanhar a execução do orçamento das despesas com o pessoal e 
apresentar propostas de alteração quando necessárias;

Assegurar o expediente e arquivo geral do SGRH;
Elaborar mapas, estatísticas e informações de apoio à gestão.

São atribuições do Serviço de Recrutamento e Seleção:
Proceder à atualização do mapa de pessoal, desenvolvendo os proce-

dimentos administrativos para a sua concretização;
Manter atualizado o ficheiro de pessoal por carreiras, bem como a 

afetação do pessoal às respetivas unidades orgânicas e serviços;
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à instrução 

dos processos de recrutamento e seleção de pessoal, contratação, mobi-
lidade, cedência de interesse público e cessação de funções;

Secretariar os júris dos procedimentos concursais;
Acautelar os procedimentos inerentes ao acolhimento de novos tra-

balhadores;
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à realização 

e acolhimento de estágios profissionais, estágios curriculares, integração 
de pessoal subsidiado e carenciado, integração de pessoal no âmbito do 
Programa Vida -Emprego e trabalho a favor da comunidade, bem como 
ao abrigo de outros protocolos celebrados com a autarquia;

Elaborar mapas, estatísticas e informações de apoio à gestão.

São atribuições do Serviço de Formação Profissional e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos:

Elaborar o diagnóstico de necessidades e colaborar na definição de 
prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalha-
dores, com vista à aprovação do plano anual de formação;

Planear e organizar ações de formação internas e externas;
Organizar os processos e realizar os procedimentos administrativos 

inerentes à participação dos trabalhadores em ações de formação;
Colaborar na preparação e apresentação de candidaturas a programas 

de financiamento;
Elaborar mapas, estatísticas e informações de apoio à gestão.

São atribuições do Serviço de Higiene, Segurança e Saúde Ocupa-
cional:

Coordenar e acompanhar a atuação dos serviços prestados na res-
petiva área;

Analisar, propor e implementar normas;
Efetuar, periodicamente, a verificação das condições de trabalho 

apresentando os respetivos relatórios e propostas para decisão superior;

Promover e realizar ações de sensibilização e informação na respetiva 
área de atividade;

Proceder ao levantamento das necessidades de fardamento e EPI’s;
Proceder ao levantamento das necessidades de formação específicas 

deste setor e coordenar a realização das respetivas ações;
Apresentar propostas de regulamentos internos no âmbito da atividade 

do serviço;
Realizar visitas periódicas às instalações e locais de trabalho para 

avaliar o grau de cumprimento das normas e medidas de prevenção em 
matéria de segurança;

Elaborar mapas, estatísticas e informações de apoio à gestão.

Artigo 15.º
Gabinete de Desenvolvimento Social (GDS)

Compete ao Gabinete de Desenvolvimento Social:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

ao GDS;
Contribuir para a definição das estratégias e intervenções do Muni-

cípio no domínio social ao nível das áreas de Habitação de Interesse 
Municipal e Intervenção Social;

Dinamizar, no âmbito da Rede Social, grupos de trabalho com vista 
à elaboração de diagnósticos que perspetivem e contribuam para a im-
plementação da intervenção no concelho, ao nível dos diferentes grupos 
sociais com especial incidência em grupos vulneráveis;

Desenvolver e consolidar uma cultura de parceria nas diferentes áreas 
de intervenção social do GDS;

Proceder ao atendimento dos munícipes e informar superiormente 
dos problemas, efetuando propostas que contribuam para a minimiza-
ção/resolução dos mesmos;

Promover a permanente adaptação dos serviços e intervenções aos 
problemas/necessidades emergentes, contribuindo para a satisfação dos 
mesmos através da criação de respostas eficazes;

Fomentar o relacionamento intra e inter setorial no Município;
Prestar um serviço de qualidade que responda às necessidades dos 

colaboradores da autarquia ao nível do atendimento, articulação intra 
e inter institucional e apoio na resolução dos problemas com vista ao 
bem -estar social e ao aumento do grau de satisfação dos mesmos;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao GDS;

Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento do GDS e 
assegurar o controlo da sua execução;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao GDS;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

São atribuições na área específica da habitação de interesse muni-
cipal:

Promover a gestão patrimonial e social do parque habitacional da 
autarquia;

Promover a gestão de pedidos de habitação dos munícipes com ca-
rências habitacionais comprovadas;

Promover a gestão dos pedidos de melhorias habitacionais efetuados 
pelos munícipes (particulares) apontando soluções práticas que melhor 
se adequem à disponibilidade financeira do Município, com vista à 
satisfação das necessidades mínimas em prol do conforto habitacional;

São atribuições na área específica da intervenção social:
Desenvolver o programa da Rede Social dando cumprimento aos seus 

objetivos e princípios (Decreto -Lei n.º 115/2006, de 14 de junho);
Promover a inclusão social dos grupos vulneráveis através de ações 

de acompanhamento e desenvolvimento de parcerias;
Prevenir e contribuir para estilos de vida saudáveis, através da pro-

moção de uma cultura de parceria;
Promover a responsabilidade social, individual e empresarial, através 

de projetos e parcerias;
Contribuir para a promoção da qualidade de vida da população mais 

vulnerável assegurando a coesão social;
Apoiar as instituições particulares de solidariedade social e associa-

ções locais.
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Artigo 16.º
Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM)

Compete ao Gabinete de Gestão da Mobilidade:
Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento do GGM e 

assegurar o controlo da sua execução;
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

ao GGM;
Elaborar relatórios de atividades, incluindo a contabilização dos custos 

de todos os serviços afetos ao GGM;
Integrar a Comissão Municipal de Trânsito;
Manter atualizados os regulamentos de trânsito e do Parque de Esta-

cionamento Subterrâneo da Av. Miguel Fernandes;
Elaborar pareceres sobre todas as solicitações internas ou externas 

(sinalização, semáforos, interrupções de trânsito e provas desportivas, 
ocupações da via pública, introdução de passadeiras e bandas sonoras, 
concessão de estacionamento na via pública, emissão de cartões de 
residentes, entidades, unidades turísticas);

Acompanhar, com sistemas de monitorização frequentes, o serviço 
de transportes urbanos, de táxis -coletivos, de bicicletas de uso -público, 
o estacionamento de superfície tarifado e o estacionamento em parques 
subterrâneos;

Avaliar, em colaboração com outras entidades, os relatórios de sinis-
tralidade rodoviária;

Sugerir a adoção de medidas e alterações julgadas por convenientes 
para a melhoria da mobilidade no concelho;

Elaborar estudos e projetos municipais em colaboração com os ser-
viços da autarquia ou em parceria com outras entidades;

Colaborar em planos de desenvolvimento estratégico da autarquia;
Acompanhar estudos externos ou internos e projetos de caráter na-

cional e europeu que tenham repercussões diretas nas acessibilidades/
mobilidade na cidade (projetos MOBI.E, EVUE, URBAC, CIVITAS, 
RAMPA);

Colaborar na instrução de processos de concessão de exploração dos 
transportes públicos e do estacionamento à superfície;

Ajudar na preparação de candidaturas dentro do quadro legislativo;
Contribuir para a divulgação do trabalho do Município (em iniciativas 

da Câmara, com comunicações em iniciativas de outras entidades para 
as quais a Câmara seja convidada);

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao GGM;
Colaborar com os diversos serviços do Município sempre que alguma 

atividade programada assim o exija;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao GGM;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

O Gabinete de Gestão da Mobilidade possui a estrutura interna se-
guinte:

Serviço de Apoio Administrativo;
Oficina de Sinalética.

São atribuições do Serviço de Apoio Administrativo:
Organizar os processos de arquivo;
Rececionar, classificar e encaminhar os processos do GGM;
Emitir cartões de residente, entidade, turismo, a título especial e 

outros;
Executar mapas de trabalho para entrega na Oficina de Sinalética;
Elaborar mapas resumidos dos despachos superiores sobre informa-

ções de iniciativa interna ou por solicitação externa para ratificação em 
reunião de Câmara;

Elaborar mapas de informação do trabalho do GGM para apresentação 
na Assembleia Municipal;

Fazer as atas das reuniões da Comissão Municipal de Trânsito;
Controlar os custos de realização das obras pela Oficina de Sinalética 

através da inserção de dados em programa informático;
Gerir o parque de estacionamento subterrâneo sob a responsabilidade 

direta do Município;
Fiscalizar as receitas dos parquímetros;
Fiscalizar os transportes urbanos;

Verificar a sinalização informativa a colocar nas interrupções de 
trânsito;

Apoiar as diversas iniciativas de divulgação do trabalho desenvolvido 
no GGM;

Assegurar a conservação e manutenção das máquinas, ferramentas e 
equipamentos que lhe estejam afetos e outros integrados no património 
do Município;

Estabelecer e aplicar as normas e regulamentos existentes em matéria 
de higiene, segurança e saúde no trabalho.

São atribuições da Oficina de Sinalética:
Executar sinais de trânsito e de informação;
Executar as obras de colocação de sinalização vertical e horizontal;
Recuperar a sinalização em mau estado de conservação ou vanda-

lizada;
Entregar a sinalização às juntas de freguesia;
Colocar a informação atualizada nos pontos de paragem e abrigos de 

passageiros dos transportes urbanos e táxis -coletivos;
Elaborar informação sobre os materiais necessários para o funciona-

mento corrente da oficina e para a aquisição/substituição ou reparação 
de equipamento, quando necessário;

Elaborar mapas diários de execução dos trabalhos para o controlo de 
custos, incluindo as despesas com combustíveis, materiais e mão -de -obra 
e informar sobre a data de conclusão das obras;

Assegurar a conservação e manutenção das máquinas, ferramentas e 
equipamentos que lhe estejam afetos e outros integrados no património 
do Município;

Estabelecer e aplicar as normas e regulamentos existentes em matéria 
de higiene, segurança e saúde no trabalho.

Artigo 17.º
Gabinete de Comunicação Integrada (GCI)

Compete ao Gabinete de Comunicação Integrada:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

ao GCI;
Propor ao executivo a criação e produção de materiais informativos 

e gráficos de divulgação das atividades e de valorização do concelho;
Garantir a adequada gestão de conteúdos e respetiva atualização nos 

diferentes suportes de divulgação municipais;
Proceder à recolha de informação municipal e produzir os textos para 

divulgação junto dos órgãos de comunicação social locais, regionais e 
nacionais;

Estabelecer os contactos definidos como necessários com os órgãos 
de comunicação social;

Proceder à elaboração de propostas gráficas e de conteúdos para 
boletim municipal e outras publicações de interesse para o concelho e 
submetê -los à apreciação e decisão do executivo;

Proceder à recolha de informação e produzir os textos a incluir no 
Boletim Municipal, bem como em outras publicações de relevância para 
a promoção e divulgação do concelho;

Elaborar e editar informação para divulgação pública das atividades 
municipais junto de entidades que o solicitem ou que dela careçam;

Informar regularmente os trabalhadores da Câmara sobre a atividade 
relevante dos diferentes serviços, bem como de decisões públicas do 
executivo;

Informar as entidades do concelho sobre matérias de interesse público 
e estimular a sua consulta e utilização;

Estabelecer contactos com outras entidades e autarquias com o obje-
tivo de trocar documentação e experiências no domínio da informação 
e comunicação;

Proceder à leitura, análise e recorte de imprensa nacional, regional e 
local e providenciar a divulgação das matérias com interesse junto dos 
diferentes serviços;

Imprimir e dar apoio na impressão gráfica de documentos informa-
tivos do Município;

Proceder ao registo fotográfico de todas as iniciativas de interesse 
municipal, organizar em base de dados e disponibilizar fotos de acordo 
com interesse dos serviços e decisão do executivo;

Desenvolver propostas audiovisuais, bem como a sua edição e du-
plicação;

Efetuar trabalhos de conceção e impressão gráfica para entidades 
exteriores quando para tal houver decisão do executivo;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
ao GCI;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto ao GCI;
Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento do gabinete 

e assegurar o controlo da sua execução;
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Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 
saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

Artigo 18.º

Atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis

As atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis (di-
visões) são as constantes dos artigos seguintes.

Artigo 19.º

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)

Compete à Divisão Administrativa e Financeira:

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
à DAF;

Dinamizar a estrutura funcional do balcão único eletrónico, onde são 
recebidos e tratados os requerimentos externos, emissão de licenças e 
cobrança de rendas, taxas, preços ou tarifas e tratamento de processos 
administrativos relativos ao arrendamento e concessões;

Promover a difusão junto dos colaboradores municipais dos documen-
tos internos e das normas de procedimento a adotar pelo serviço;

Emitir pareceres e ou informações sobre assuntos da competência 
da DAF;

Garantir o intercâmbio funcional com as outras unidades orgânicas 
do Município;

Organizar a correspondência endereçada aos vários órgãos do muni-
cípio bem como o expediente geral;

Propor e incrementar novas técnicas e metodologias de trabalho com 
vista à modernização administrativa dos serviços da DAF;

Promover a introdução de tecnologias de informação e comunicação 
como suporte à otimização do funcionamento da organização, de apoio 
à decisão na adoção de soluções informáticas a implementar nos servi-
ços, e acompanhamento técnico aos sistemas e aos trabalhadores para 
o desempenho de tarefas;

Garantir o atendimento geral, quer através do telefone, quer através 
do balcão único, onde são recebidos e tratados os requerimentos exter-
nos, emissão de licenças e cobrança de rendas taxas, preços ou tarifas 
e tratamento de processos administrativos relativos ao arrendamento 
e concessões;

Assegurar o funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
em estrita colaboração com a estrutura homóloga da Administração 
Central;

Fomentar a modernização e desenvolvimento do Serviço de Arquivo 
em todas as suas componentes;

Promover a organização e coordenação dos recursos alocados aos 
serviços que integram a DAF;

Garantir o cumprimento das linhas estratégicas de gestão financeira, 
económica e orçamental, definidas superiormente;

Assegurar e supervisionar o cumprimento das atribuições dos ser-
viços;

Organizar e desenvolver processos ou estudos de caráter económico-
-financeiro;

Assegurar a produção de informação técnica de apoio à gestão mu-
nicipal;

Elaborar e propor a definição de normas gerais e específicas de gestão 
e administração dos serviços que lhe estão subordinados;

Elaborar e coordenar estudos que possibilitem a tomada de decisões 
fundamentadas sobre ações a empreender e prioridades a considerar na 
elaboração dos planos de atividades e dos orçamentos;

Conceber e propor normas e medidas de natureza técnica tendentes 
a racionalizar e simplificar os procedimentos;

Coordenar e apoiar a elaboração e controlo de execução dos planos 
de atividades e dos orçamentos.

Emitir pareceres e informações no domínio financeiro da autarquia;
Recolher e tratar os elementos conducentes à elaboração das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento, bem como às respetivas às respetivas 
revisões e alterações;

Organizar os documentos com vista à prestação de contas da autar-
quia;

Providenciar e coordenar os procedimentos com vista ao pagamento 
de todas as despesas e o recebimento das receitas, em conformidade 
com as normas contabilísticas em vigor;

Promover, organizar e controlar os procedimentos relativos ao apro-
visionamento, nos termos da lei;

Garantir todas as operações com vista à identificação de todos os bens 
que integram o património municipal e manter atualizado o inventário 
e os respetivos registos;

Imprimir dinâmica aos sistemas e processos de cobrança de receitas 
e liquidação de créditos do Município;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
à DAF;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DAF;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços afetos à DAF e aplicação das 
respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão Administrativa e Financeira possui a estrutura interna 
seguinte:

Serviço de Expediente;
Serviço de Arquivo Municipal;
Serviço de Informática;
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
Serviço de Atendimento;
Serviço de Tesouraria;
Serviço de Contabilidade;
Serviço de Património;
Serviço de Aprovisionamento;
Serviço de Planos e Orçamentos.

Artigo 20.º

Divisão de Ordenamento e Obras por Empreitada (DOOE)

Compete à Divisão de Ordenamento e Obras por Empreitada:

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
à Divisão;

Coordenar e implementar as atividades municipais no âmbito do 
planeamento urbanístico e ordenamento do território e obras por em-
preitada;

Avaliar a execução dos instrumentos de avaliação territorial;
Assegurar as ações de gestão urbanística despenhando funções de 

licenciamento e fiscalização das operações urbanísticas;
Realizar as ações de conservação e reabilitação urbana;
Coordenar e implementar as políticas municipais de reconversão 

urbanística;
Coordenar e implementar medidas de defesa do património histórico 

e do edificado;
Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 

à DOOE;
Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DOOE;
Elaborar a proposta de Plano de Atividades e Orçamento da Divisão 

e assegurar o controlo da sua execução;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão de Ordenamento e Obras por Empreitada possui a estrutura 
interna seguinte:

Serviço de Apoio Administrativo e Serviços Auxiliares;
Serviço de Licenciamento;
Serviço de Fiscalização Urbanística;
Serviço de Apreciação de Projetos;
Serviço de Estudos, Planeamento e Ordenamento;
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Serviço de Obras Intimadas;
Serviço de Sistema de Informação Geográfica;
Serviço de Obras por Empreitada.

Artigo 21.º

Divisão de Obras e Limpeza Urbana (DOLU)

Compete à Divisão de Obras e Limpeza Urbana:

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
à DOLU;

Programar e desenvolver intervenções relacionadas com a construção, 
reparação, manutenção e conservação das vias e caminhos, arruamen-
tos, rede viária municipal, espaços públicos, edifícios, infraestruturas 
municipais e limpeza urbana;

Executar por administração direta todas as obras de construção, 
reparação, manutenção e conservação que lhe sejam ordenadas supe-
riormente, com meios próprios e ou outros eventualmente contratuali-
zados, segundo critérios de eficiência económica e de gestão racional 
de recursos humanos, materiais e de equipamentos, articulando os 
vários serviços envolvidos;

Informar todos os processos que careçam de despacho superior, re-
lativos à sua área funcional;

Executar tarefas que no âmbito das suas atribuições sejam superior-
mente solicitadas e propor a realização daquelas que se considerem 
necessárias nas suas áreas de intervenção;

Promover e assegurar a organização e gestão dos processos de obras 
por administração direta;

Assegurar a articulação de intervenções com outros serviços do 
Município e outros organismos em matéria de processos de obras por 
administração direta e limpeza urbana;

Contribuir e disponibilizar elementos para permitir a contabilização 
dos custos dos trabalhos executados por administração direta;

Acompanhar e fiscalizar todas as obras municipais por administração 
direta com vista a controlar os respetivos custos, qualidades e prazos;

Assegurar junto das entidades competentes os pedidos de licencia-
mento/autorização previamente necessários à realização das intervenções 
programadas;

Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento da DOLU e 
assegurar o controlo da sua execução;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
à DOLU;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DOLU;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão de Obras e Limpeza Urbana possui a estrutura interna 
seguinte:

Serviço de Apoio Administrativo;
Serviço de Transportes;
Serviço de Oficinas;
Serviço de Manutenção e Conservação de Instalações;
Serviço de Obras por Administração Direta;
Serviço de Higiene e Limpeza.

Artigo 22.º

Divisão do Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)

Compete à Divisão do Ambiente e Espaços Verdes:

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
à DAEV;

Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental no Concelho de 
Beja e promoção dos espaços verdes;

Promover e sensibilizar para a proteção ambiental, garantindo o cum-
primento da legislação em vigor e executar campanhas periódicas com 
vista a informação e sensibilização da população para a importância da 
conservação dos espaços urbanos e proteção da natureza;

Divulgar, junto das populações, as normas e procedimentos relativos 
à utilização dos equipamentos e infraestruturas;

Assegurar a manutenção e conservação dos equipamentos e infraestru-
turas, propondo a execução de obras novas, ampliação ou melhoramentos 
que se tornem necessários;

Manter atualizada a informação referente ao património do município 
afeto às áreas do ambiente e zonas verdes;

Zelar pela conservação e reparação dos equipamentos e ferramentas 
utilizadas na execução das tarefas realizadas;

Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos à divisão, 
garantindo a sua racional utilização, tendo sempre em vista garantir o 
mais correto atendimento possível das populações;

Elaborar informações e relatórios de atividade de apoio à gestão;
Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento da DAEV e 

assegurar o controlo da sua execução;
Executar, por administração direta, as obras de construção, reparação, 

manutenção e conservação determinadas superiormente;
Prestar apoio técnico às freguesias rurais, na área da gestão de espaços 

verdes e arvoredo;
Gerir o património arbóreo em meio urbano e manter a informação 

atualizada;
Acompanhar as obras por empreitada, no âmbito das intervenções na 

respetiva área de atividade, em articulação com outras divisões;
Zelar pela conservação e reparação dos equipamentos dos parques 

infantis da responsabilidade da autarquia;
Promover a execução de campanhas periódicas de informação e 

sensibilização da população para a importância da conservação dos 
espaços verdes urbanos e de proteção da natureza;

Assegurar a vigilâncias dos espaços verdes da cidade;
Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente cometidas 

no âmbito da DAEV;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
à DAEV;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DAEV;
Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 

acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão do Ambiente e Espaços Verdes possui a estrutura interna 
seguinte:

Serviço de Apoio Técnico e Administrativo;
Serviço de Fiscalização;
Serviço de Mercados e Feiras;
Serviço de Cemitérios;
Serviço de Aferição;
Serviço de Parques e Jardins;
Viveiro Municipal;
Serviço de Sistemas de Rega.

Artigo 23.º
Divisão de Educação e Bibliotecas (DEB)

Compete à Divisão de Educação e Bibliotecas:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

à DEB;
Programar, coordenar e acompanhar o desenvolvimento das políticas 

educativas e sociais definidas pelo Executivo Municipal;
Elaborar, planear e executar a atividade no domínio da ação social 

escolar;
Assegurar a gestão dos equipamentos da responsabilidade do Muni-

cípio, efetuando a mediação entre os agentes educativos, autarquias e 
os serviços da Câmara;

Assegurar a gestão dos recursos humanos da responsabilidade do 
Município em articulação com os diretores dos agrupamentos;

Definir o mapa de aquisições de mobiliário e equipamentos para os 
estabelecimentos de ensino;

Assegurar a representação do Município de acordo com o modelo de 
gestão e administração escolar;

Promover as ações aprovadas pelo Município no domínio da sua 
intervenção;

Organizar e manter atualizados dados relativos à Carta Educativa;
Elaborar informações e relatórios de apoio à gestão;
Propor medidas conducentes à melhoraria do funcionamento da DEB;
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Elaborar e manter atualizados estudos sobre as atividades desenvol-
vidas pela divisão que possibilitem a tomada de decisões sobre ações a 
empreender e prioridades de orçamento;

Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento da divisão e 
assegurar o controlo da sua execução;

Apresentar propostas ao executivo municipal relativamente a um 
plano estratégico de intervenção municipal a médio e longo prazo para 
a área de atividade das bibliotecas;

Planificar, coordenar e supervisionar a execução dos objetivos e 
atividades definidos anualmente para a intervenção do Município na 
área das bibliotecas;

Promover espaços ou instrumentos de reflexão e avaliação sobre as 
atividades desenvolvidas no âmbito da DEB, promovendo a sua análise 
e discussão;

Participar ativamente através de documentos de análise, reflexão 
ou proposta nas ações e atividades de coordenação e gestão geral pro-
movidas pelo executivo municipal ou de outras unidades orgânicas do 
Município;

Garantir que a planificação e execução dos planos de intervenção 
aprovados pelo executivo municipal e executados pelos serviços de bi-
bliotecas, respeitam e cumprem a legislação, normativas, recomendações, 
acordos, guidelines ou protocolos, nacionais ou internacionais relativos 
aos serviços de biblioteca e arquivo, no que diz respeito a indicadores 
de performance e prestação de serviços de qualidade;

Supervisionar a gestão do equipamento colocado ao serviço da divisão 
e zelar pela sua racional utilização;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
à DEB;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DEB;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão de Educação e Bibliotecas possui a estrutura interna se-
guinte:

Serviço de Apoio Técnico e Administrativo;
Serviços Auxiliares;
Serviço de Ação Social Escolar;
Serviço de Dinamização Socioeducativa;
Centro de Recursos;
Serviços Técnicos de Biblioteca;
Serviço de Mediação Leitora;
Serviço de Extensão Bibliotecária;
Serviços Especializados.

Artigo 24.º
Divisão de Gestão Cultural, Juventude e Desporto (DGCJD)
Compete à Divisão de Gestão Cultural, Juventude e Desporto:
Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 

à DGCJD;
Executar programas de animação e promoção da cultura;
Gerir os equipamentos afetos à divisão;
Apoiar a atividade das entidades culturais sediadas no concelho;
Promover a elaboração do Plano Estratégico da Cultura/Carta Cultural;
Promover, organizar e estimular a prática desportiva numa perspetiva 

de qualidade de vida, saúde e bem -estar e da defesa de princípios de 
ética desportiva;

Criar condições que promovam o desenvolvimento de hábitos des-
portivos e um estilo de vida saudável entre os vários segmentos da 
população;

Apoiar e colaborar com os diferentes agentes de promoção e desen-
volvimento da prática desportiva;

Fazer cumprir as orientações e as deliberações tomadas nos domínios 
da sua intervenção;

Promover iniciativas e eventos direcionados à juventude;
Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 

à DGCJD;
Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DGCJD;
Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento da divisão e 

assegurar o controlo da sua execução;

Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 
saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, de 
acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em suporte 
papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas aplicações 
informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações funcionais e 
burocráticas com os outros serviços e procedendo à sua transferência, 
quando deixa de ter valor administrativo, de forma devidamente iden-
tificada e acondicionada, para o arquivo intermédio.

A Divisão de Gestão Cultural, Juventude e Desporto possui a estrutura 
interna seguinte:

Serviço de Apoio Administrativo;
Centro de Recursos e Apoio Logístico;
Serviço de Planeamento e Gestão;
Serviço de Gestão de Equipamentos e Programação Cultural;
Serviço de Organização de Atividades e Eventos;
Serviço de Desporto, Equipamentos e Instalações Desportivas;
Serviço de Juventude;
Serviço de Associativismo.

Artigo 25.º

Divisão de Turismo e Património Cultural (DTPC)

Compete à Divisão de Turismo e Património Cultural:

Planear, coordenar e acompanhar as atividades dos serviços afetos 
à Divisão;

Garantir o funcionamento dos equipamentos patrimoniais, culturais e 
turísticos municipais, bem como contribuir para a promoção, preservação 
e salvaguarda do património histórico e natural do Município;

Programar e desenvolver ações tendentes à promoção e desenvolvi-
mento do turismo no concelho;

Promover a elaboração de estudos e diagnósticos de situação, identi-
ficando tendências de desenvolvimento turístico e submetê -las à apre-
ciação superior;

Contribuir para a qualificação da oferta patrimonial, cultural e tu-
rística existente;

Promover a concretização das GOP e implementar as políticas mu-
nicipais para os domínios relacionados com o turismo, o património e 
a cultura;

Implementar e monitorizar as orientações estratégicas definidas pelo 
Município no âmbito do desenvolvimento do turismo e do património 
histórico e cultural do concelho;

Promover, integrar e dinamizar parcerias com objetivos relaciona-
dos com o desenvolvimento turístico do concelho e da região para o 
aproveitamento das potencialidades turísticas patrimoniais e culturais 
e adequar a oferta à evolução da procura orientada para o turismo e 
fruição do património;

Promover e, quando necessário, proceder à elaboração de projetos 
conducentes à concretização de objetivos relacionados com o desen-
volvimento turístico;

Participar com o Gabinete de Estratégia e Desenvolvimento em 
projetos conjuntos que visem a promoção turística e patrimonial do 
concelho;

Participar na definição dos conteúdos da informação turística para dis-
ponibilização ao exterior e para outros serviços do município, incluindo 
a componente respetiva do sistema de informação geográfica;

Promover reuniões de coordenação no âmbito dos serviços afetos 
à DTPC;

Organizar o mapa de férias do pessoal afeto à DTPC;
Elaborar a proposta de plano de atividades e orçamento da divisão e 

assegurar o controlo da sua execução;
Providenciar pela existência de condições de higiene, segurança e 

saúde no trabalho em todos os serviços na sua dependência e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;

Gerir a informação, nomeadamente, identificar a documentação, 
de acordo com o plano de classificação em vigor, quer seja em 
suporte papel ou digital, procedendo ao seu registo nas respetivas 
aplicações informáticas e encaminhamento, garantindo as ligações 
funcionais e burocráticas com os outros serviços e procedendo 
à sua transferência, quando deixa de ter valor administrativo, de 
forma devidamente identificada e acondicionada, para o arquivo 
intermédio.
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A Divisão de Turismo e Património Cultural possui a estrutura interna 
seguinte:

Serviço de Apoio Administrativo
Setor de Turismo:
Planeamento e Gestão;
Atendimento e Informação;
Parque de Campismo.
Setor do Património Cultural:
Serviço de Arqueologia;
Serviços de Gestão de Espaços e Equipamentos.

Artigo 26.º

Afetação e reafetação dos trabalhadores

Nos termos dos n.os 3 e 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, a afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Beja, no âmbito da nova estrutura 
orgânica, determinada por despacho de 5 de dezembro de 2012 do 
Presidente da Câmara, é a que seguidamente se apresenta:

Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE):

António Manuel Patinha Isabel, assistente técnico;
Fátima de Jesus Parrinha Martins Serrano, assistente técnica;
João Daniel Frazão Felício, assistente técnico;
José António Lameira Silva, assistente técnico;
José Domingos Santos Carocinho, assistente operacional;
Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, assistente técnica;
Tiago Filipe Guerreiro Morgado, assistente operacional.
Gabinete de Estratégia e Desenvolvimento (GED):
João Duarte Lopes Batista Margalha, técnico superior;
Maria Cristina Gaião Casimiro Daniel, assistente técnica;
Paula Fernanda Trigo Neves; assistente técnica;
Sandra Cristina Machado Margarida, técnica superior.
Gabinete de Desenvolvimento Social (GDS):
Ana Margarida Figueiredo Parrinha, técnica superior;
Antónia da Graça Troncão Patrício, técnica superior;
Carla Maria Custódio Santos, assistente técnica;
Deolinda Maria Palma Dias Palma, assistente técnica;
Francisco José Fialho Vargas, assistente técnico;
Francisco José Martins Lança, técnico superior;
Luísa Cândida Tomé Pereira, assistente técnica;
Margarida Alexandra Figueira Rodrigues Freire Santos, assistente 

técnica;
Maria Custódia Bate Leonardo Brasil, assistente técnica;
Maria Ilda Canelhas Lopes, técnica superior;
Maria Manuel Candeias Coelho, técnica superior;
Mariana Lourenço Calvário Rosa, assistente operacional;
Ramiro José Morais Santana Marreiros, assistente técnico;
Sandra Isabel Costa Modesto, assistente técnica;
Sara Isabel Simões Cruz Gomes Serrano, técnica superior.

Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM):

Ângelo Manuel Abade Pica, assistente operacional;
António José Ferro Picado, assistente operacional;
Daniel Aleixo Ramos, assistente operacional;
José Francisco Mariano Rafael, assistente técnico;
José Inácio Candeias Sezinando, assistente operacional;
Manuel Eduardo Rodrigues Lindeza, assistente operacional;
Maria Goreti Lopes Batista Margalha, técnica superior;
Maria da Graça Bernardo Marujo, assistente operacional;
Rui Miguel Martins Campos, assistente operacional.

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC):

Gilberto Sousa Clemente, assistente operacional;
José Luís Guerreiro Correia, assistente técnico;
José Ressurreição Lameira, assistente operacional;
Luís Fernando Lopes Martins, assistente operacional;
Manuel António Lopes Moisão, assistente operacional;
Manuel Joaquim Isidro Aleixo, assistente operacional;
Maria Manuel Marques Freire Cardoso Laboreiro Henriques, técnica 

superior.

Partido Médico Veterinário (PMV):

Linda Rosa Pereira Ferreira, técnica superior.

Gabinete Jurídico (GJ):
Alice Maria Palma, assistente técnica;
José Manuel Guerreiro Bica, assistente técnico;
Juvenal Bastos Cunha, técnico superior;
Maria Célia Paulino, técnica superior;
Maria de Fátima Cortes Pinheiro Silva, técnica superior;
Maria do Nascimento Taínha Badalinho Caixinha, assistente técnica.

Gabinete de Comunicação Integrada (GCI):
António José Correia Gomes, assistente operacional;
Cláudia Cerejo Alegre, técnica superior;
Florbela de Jesus Neves David Quinta Queimada, assistente ope-

racional;
José Carlos Silva Pereira, assistente técnico;
José Maria Santos Carvoeiras Barnabé, assistente técnico;
Teresa Alexandra Féria Gato Contreiras Revez, técnica superior.
Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH):
Ana Maria Santinhos Manguito, assistente operacional;
Fernanda Maria Salvador, coordenadora técnica;
Isabel Maria Sena Rodrigues Lemos Viana, assistente técnica;
Joaquim Anacleto Raposo Ramos, técnico superior;
Jorge Alexandre Abraços Conduto Magalhães, assistente técnico;
José António Santos Silva, assistente técnico;
José Manuel Ventinhas Gonçalves, assistente técnico;
Maria Cesaltina Fialho Carochinho Simões Naia, assistente técnica;
Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, técnica superior;
Paula Cristina Porfírio Guerreiro Bexiga, assistente técnica;
Susana Cristina Coelho Pontes, assistente técnica.

Divisão Administrativa e Financeira (DAF):
Ana Bela Gato Lopes Tadeu Correia, técnica superior;
Aníbal Manuel Guerra Franco, técnico de informática;
António Manuel Coelho Guerreiro, técnico superior;
António Manuel Rodrigues Bexiga, assistente operacional;
António Manuel Rodrigues Passinhas, assistente operacional;
António Maria Silva Sousa, assistente operacional;
Arnaldo Alberto Rebocho Fragoso, assistente operacional;
Augusta Maria Veríssimo Oliveira Santos, assistente técnica;
Carla Alexandra Cláudio Gil Candeias Costa Lobo, técnica de in-

formática;
Carla Francisca Nascimento Seixas Passos Menicha, assistente téc-

nica;
Cláudia Sofia Barão Barnabé Ameixa Garrido, assistente operacional;
Fátima Ludovina Pereira Matias, assistente técnica;
Fernanda Rosário Margarida, assistente técnica;
Francisco Augusto Brissos Santos, técnico de informática;
Isabel Maria Coelho Campaniço, técnica superior;
Jacinto Tomás Figueira David, assistente técnico;
João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, técnico superior;
João Vítor Medeiros Damásio, assistente operacional;
José Manuel Martins David, coordenador técnico;
José Miguel Parrinha Martins, assistente técnico;
Judite Maria Teixeira Serafim, técnica superior;
Luís Miguel Teixeira Mestre, técnico de informática;
Madalena de Fátima Rosa Santos Remédios, assistente técnica;
Maria Dália Santos Lampreia Carrasco, assistente operacional;
Maria de Fátima Guilherme Ruivo Góis Costa, assistente operacional;
Maria de Lurdes Figueira David, assistente técnica;
Maria do Rosário Guerreiro Ameixa, assistente operacional;
Maria José Martins Batista Mestre, assistente operacional;
Maria Teresa Azevedo Realista Mósca, assistente técnica;
Maria Teresa Costa Mestre, técnica superior;
Maria Teresa Santos Ferreira Bernardo; técnica de informática;
Miguel Bruno Afonso Moreira, assistente técnica;
Nídia Maria Matos Pardal, assistente técnica;
Palmira da Conceição Prazeres Martins, especialista de informática;
Patrícia Isabel Campos Ricardo Pratas, assistente técnica;
Sílvia Alexandra Silvestre Martins Valadas, técnica superior;
Sónia Isabel Coelho Pontes, assistente técnica;
Susana Margarida Periquito Martins, assistente técnica.
Teresa Maria Cordoeiro Simões, assistente técnica;
Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista, assistente técnica;
Vera Cristina Fernandes Horta Dores, assistente técnica.

Divisão de Ordenamento e Obras por Empreitada (DOOE):
Abílio Manuel Campaniço Ferro Monge, assistente operacional;
Alexandre Nuno Freitas Rebelo Araújo, técnico superior;
Ana Isabel Borges Alegre Baltazar, técnica superior;
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Ana Maria Assunção Ramôa, técnica superior;
Ana Teresa Pós de Mina Coelho, técnica superior;
Anselmo José Oleiro Correia, técnico superior;
António Manuel Coelho Fialho, técnico superior;
António Manuel Raimundo Parente, assistente técnico;
Artur Catarino Lourenço, assistente operacional;
Berta Sofia Bandeira Mota, técnica superior;
Cândido Joaquim Dores Rosa, assistente técnico;
Carla Maria Gonçalves Monte, assistente técnico;
Célia Margarida Carocinho Neves Mira, técnica superior;
Cláudio Manuel Martins Tavares, assistente técnico;
Deodato Francisco Roques Cavaco, assistente operacional.
Domingos Manuel Dias Horta Martins, técnico superior;
Flávio José Pereira Horta, assistente técnico;
Francisco Manuel Reis Rosa, assistente operacional;
José António Rodrigues Serra, assistente técnica;
José Maria Montes Guerreiro, fiscal municipal principal;
Luís José Brito Camacho Barriga, técnico superior;
Luís Miguel Candeias, assistente operacional;
Manuel Carlos Assis Sousa Faião, técnico superior;
Marco António Oliveira Fonseca, fiscal municipal de 1.ª classe;
Maria Catarina Calvário Estevens Calisto Madeira, coordenadora 

técnica;
Maria Colaço Palma Mestre, assistente técnica;
Maria do Céu Marcos Inocêncio Fitas, assistente operacional;
Maria Francisca Romão, técnica superior;
Maria Helena Sousa Tavares, assistente técnica;
Maria Madalena Almeida Barão Vargas Revés, técnica superior;
Mariana José Picado Fernandes Caiado, assistente técnica;
Miguel Machado Quaresma, técnico superior;
Paulo Santos Silva Correia, técnico superior;
Pedro Manuel Santos Canilhas Martins Branco, assistente técnico.

Divisão de Obras e Limpeza Urbana (DOLU):
Albano Manuel Ruivo Baião, assistente operacional;
Alberto Ramos Galego, assistente operacional;
Amadu Ly, assistente operacional;
Ana Luísa Lomelino Vasconcelos Rodrigues Cavaco, assistente ope-

racional;
Ana Maria Pereira Faneco Balhote, assistente operacional;
Ana Maria Ruivo Baião Rolim, assistente operacional;
Antónia da Conceição Guerreiro Raimundo Valentim, assistente 

operacional;
Antónia Maria Trole Ruas, assistente operacional;
António David Batista Santos, assistente operacional;
António Evangelista Juradinho Alves, encarregado operacional;
António Francisco Cavaco Dores, assistente operacional;
António Francisco Leandro Picado, assistente operacional;
António Joaquim Godinho Santos, assistente operacional;
António Joaquim Pacheco Pardal, assistente operacional;
António Joaquim Piçarra Rosa, assistente operacional;
António José Alexandre Nifrário Portas, assistente operacional;
António José Alvito Julião Jordão, assistente operacional;
António José Paulino Cristóvão, assistente operacional;
António José Pires Almeida, assistente operacional;
António José Romão Costa Godinho, assistente operacional;
António Luís Páscoa Jacinto, assistente operacional;
António Manuel Costa Raposo, assistente operacional;
António Manuel Palma Dias Guerreiro, assistente operacional;
António Manuel Pereira Amaro, assistente operacional;
António Manuel Rosa, assistente operacional;
António Marcial Peres Matos Pardal, assistente operacional;
Artur Garret Rodrigues janeiro, assistente operacional;
Carlos Alberto Ferreira Santos, assistente operacional;
Carlos Alexandre Almeida Ramos, assistente operacional;
Custódia Maria Rodrigues Martins, assistente operacional;
Deolinda Rosa Machado, assistente operacional;
Edgar Miguel Gonçalves Mera, assistente operacional;
Esmeralda Jesus Candeias Correia Bernardo, assistente operacional;
Estêvão Manuel Brinca Lobato, assistente operacional;
Fernando Manuel Monte Rosa, assistente operacional;
Fernando Manuel Pataco Durão, assistente operacional;
Francisco António Casadinho Engana, assistente operacional;
Francisco António Lourenço Ferreira, assistente operacional;
Francisco Conceição Candeias Correia, assistente operacional;
Francisco José Dores Martins, assistente operacional;
Francisco José Encarnação Martins, assistente operacional;
Francisco José Silva Segurado, assistente operacional;
Francisco Lampreia Mateus, assistente operacional;

Francisco Manuel Pardal Rosa, assistente operacional;
Francisco Rafael Valadas Rodrigues Valentim, assistente operacional;
Gabriel António Soeiro Bexiga, assistente operacional;
Heitor Manuel Lopes Fragoso, assistente operacional;
Hélder João Roque Martins, assistente operacional;
Herlânder Sousa Guerreiro, assistente operacional;
Inácia Maria Sobral Balinhas Henriques, assistente operacional;
Jacinto Afonso Baltazar, assistente operacional;
Jaime José Sousa, assistente operacional;
Jaime Martins Damásio, assistente operacional;
João António Barreto Rebocho, assistente operacional;
João António Marques Bento; encarregado operacional;
João Carlos Candeias Romeiro, assistente operacional;
João Carlos Conceição Rodrigues Costa, assistente operacional;
João Diogo Mendes Bernardo, assistente operacional;
João José Pereira Conceição, assistente operacional;
João Manuel Lucas Mateus, assistente operacional;
João Manuel Matos Engana, encarregado operacional;
João Manuel Pereira Ventura, assistente operacional;
João Paulo Duarte Nero, assistente técnico;
João Paulo Santos Amaro, assistente operacional;
Joaquim Armando Conceição, assistente operacional;
Joaquim Correia Mota, assistente operacional;
Joaquim Francisco Martins Coxilha, assistente operacional;
Joaquim José Trombinhas Moisão, assistente operacional;
Joaquim Laneta Teodoro, assistente operacional;
Joaquim Luís Guerreiro Raimundo, assistente operacional;
Joaquim Manuel Costa Valentim, assistente operacional;
Joaquim Silva Pereira, assistente operacional;
Joel José Fidalgo Varrasquinho, assistente operacional;
Jorge Manuel Carvoeiras Fontes, assistente operacional;
Jorge Manuel Ramos Batista, assistente operacional;
José António Bichinho Pelengana, assistente operacional;
José António Machado Rosa, assistente operacional;
José António Martins Gatinho, assistente operacional;
José António Silva David, assistente operacional;
José António Soares Taniça, assistente operacional;
José Augusto Loures Vilhena, assistente operacional;
José Carlos Grilo Marques Bengala, técnico superior;
José Carlos Guerreiro Teodoro, assistente operacional;
José Domingos Garcia Almeida, assistente operacional;
José Francisco Aleixo Rodrigues, assistente operacional;
José Francisco Grilo Costa, assistente operacional;
José Francisco Ramos Pontes, assistente operacional;
José Francisco Ricardo Madeira, assistente operacional;
José Graça Pastor Conhita, assistente operacional;
José Gregório Nobre Rosa Piassab, assistente operacional;
José Joaquim Sousa Gomes, assistente operacional;
José Luís Boto Brito, assistente operacional;
José Luís Gomes Lopes, encarregado operacional;
José Luís Pereira Conceição, assistente operacional;
José Manuel Carvalho Amaro, assistente operacional;
José Manuel Horta Silva, assistente operacional;
José Manuel Inês Carvalho, assistente operacional;
José Manuel Marta Canotilho, assistente operacional;
José Manuel Marujo Soeiro, assistente operacional;
José Manuel Mestre Matos Gonçalves, assistente operacional;
José Manuel Pranto Moreira, assistente operacional;
José Maria Ferreira Amaro, assistente operacional;
José Maria Saragoça Lazana, assistente operacional;
José Palma Rebolo, assistente operacional;
José Rafael Santos Rosa, assistente operacional;
José Rosa Segurado Milhano, assistente operacional;
Julieta Maria Baleizão Gonçalves Pereira, assistente operacional;
Juvelina Alexandra Guilherme Ruivo, assistente operacional;
Juvenal Gomes Sanches, assistente operacional;
Lucinda Maria Pacheco Lopes Cachopo, assistente operacional;
Luís António Cabaça Filipe, assistente operacional;
Luís Fernando Lopes Martins, assistente operacional;
Luís Filipe Carvalho Cavaco, assistente operacional;
Luís Filipe Silva Vaz, assistente operacional;
Luís Manuel Borralho Ragageles, assistente operacional;
Luís Manuel Mera Fradinho, assistente operacional;
Luís Miguel Marques Dias, assistente operacional;
Luís Miguel Rosa Neto, assistente operacional;
Luísa Assunção Dias Modesto, assistente operacional;
Madalena Cristina Martins Coxilha Santos, assistente operacional;
Manuel Afonso Silva Dias, assistente operacional;
Manuel António Palma Brissos, assistente operacional;
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Manuel António Pereira Descalço, assistente operacional;
Manuel Francisco Lourenço Patrício, assistente operacional;
Manuel Francisco Martins Coxilha, assistente operacional;
Manuel Francisco Reis Bernardo, assistente operacional;
Manuel Francisco Santos Cavaco, assistente operacional;
Manuel João Martins Periquito, assistente operacional;
Manuel João Soares Pica, encarregado geral operacional;
Manuel Joaquim Candeias Bexiga, assistente operacional;
Manuel Joaquim Pecué Brazil, assistente operacional;
Manuel José Guerreiro Corte Negra Bicas, assistente operacional;
Manuel José Mendes Bernardo, assistente operacional;
Manuel Santos Picado, assistente operacional;
Maria Antónia Godinho Eusébio Mouzinho, assistente operacional;
Maria Antónia Ramos Alves Ferreira Boto, assistente operacional;
Maria de Fátima Pacheco Pereira Bernardo, assistente operacional;
Maria de Fátima Ventura Gomes, assistente operacional;
Maria dos Remédios Ferreira Boto Dinis, assistente operacional;
Maria Fátima Pereira Gonçalves, assistente operacional;
Maria Isabel Vaz Pereira, assistente operacional;
Maria José Canudo Caeiro Engana, assistente operacional;
Maria Leonor Lampreia Claudino Sebastião, assistente operacional;
Maria Luísa Ferro Picado Silva, assistente técnica;
Maria Natália Cavaco Dores Pereira, assistente operacional;
Maria Teresa Brinca Lobato Guerreiro, assistente técnica;
Maria Teresa Piriquito Rebocho Ragageles, assistente operacional;
Mariano António Horta Vazeira, assistente operacional;
Marília Jesus Santos Cavaco Candeias, assistente operacional;
Mário Manuel Palma Dores, assistente operacional;
Natália Fátima Targino Silva, assistente operacional;
Nélia de Jesus Ratinho Filipe, assistente operacional;
Nelson Alberto Catita, assistente operacional;
Nelson José Agulhas Charrua, assistente operacional;
Nelson José Moisão Sequeira, assistente operacional;
Orlando José Eliseu Quitalo, assistente operacional;
Osvaldino Luís Santos Lobato Agostinho, assistente operacional;
Paula Cristina Conceição Vitorino Cheira, assistente operacional;
Paulo Fernando Barros Bel Luis, técnico superior;
Paulo Jorge Gonçalves Romão, assistente operacional;
Pedro Branco Ventura, assistente operacional;
Pedro Manuel Brito Costa Barrocas, assistente operacional;
Pedro Miguel Rosário Bernardo, assistente operacional;
Rafael António Madeira Baião, assistente operacional;
Ricardo José Correia Bernardo, assistente operacional;
Rita Graça Casadinho Engana, assistente operacional;
Rui de Jesus Bexiga, assistente operacional;
Sandra Isabel Ventura Gomes, assistente operacional;
Sara Conceição Santos Cavaco, assistente operacional;
Senhorinha Palma Mateus Damásio, assistente operacional;
Sérgio Duarte Ferro Gomes Cano, assistente operacional;
Susana Carla Conceição Vitorino Correia, assistente operacional;
Susete Maria Cavaco Cascalheira Pepe, assistente operacional;
Tânia Jesus Rodrigues Cavaco Correia, assistente operacional;
Vítor Fernando Carapinha Garcia, assistente operacional;
Vítor Manuel Diogo Revés, assistente operacional;
Vítor Manuel Guerreiro Campos, assistente operacional;
Vítor Manuel Valentim Montes, assistente operacional.

Divisão do Ambiente e Espaços Verdes (DAEV):
Amadeu Anjos Rodrigues, assistente operacional;
Ana Maria Palma Inácio Hortinha, assistente operacional;
Ana Paula Batista Sousa Contreiras Revez, assistente técnica;
António Alexandre Ragageles Sampaio, assistente operacional;
António Caetano Plácido, assistente operacional;
António Joaquim Rodrigues Tareco, assistente operacional;
António José Pelica Bicas, assistente operacional;
António José Querido Lameiro, assistente operacional;
António Manuel Ferreira Boto, assistente operacional;
António Manuel Frieza Rosa, assistente operacional;
António Manuel Isidro Barriga, coordenador técnico;
António Manuel Roque Martins Correia, assistente operacional;
António Pedro Ruivo Baião, assistente operacional;
Armando José Palma Francisco, fiscal municipal especialista principal;
Arménio Joaquim Silva Militão, assistente operacional;
Caetano José Martins Pires, assistente operacional;
Carlos Manuel Ganhão Fonseca, assistente operacional;
Carlos Manuel Lopes Palminha, assistente operacional;
Cesário José Machado Rosa, assistente operacional;
Cláudia Patrícia Adriano Marques Videira, técnica superior;
Cláudia Sofia inverno Infante, assistente operacional;

Cláudia Sofia Rolim Fernandes Marques, assistente operacional;
Eduardo Manuel Costa Vilhena, assistente técnico;
Elsa Isabel Rosa Lampreia, assistente operacional;
Fernando José Santos Carmo Bate, assistente operacional;
Filipe Miguel Assunção Custódio, assistente técnico;
Francisco Martins Flores, assistente operacional;
Hélder Luís Assunção Custódio, assistente operacional;
Idalina Silva Raposo Coelho Mateus, assistente operacional;
Inês Rosa Pico Marquilhas Dionísio, assistente operacional;
Jaime Júlio Mera Silva, encarregado operacional;
Joana Rosa Baião Esteves Barriga, assistente técnica;
João Arsénio Candeias Bexiga, assistente operacional;
Joaquim António Santos Cavaco, assistente operacional;
José António Beirão Cambado, assistente operacional;
José Manuel Dias Santos Bibe, assistente operacional;
Luís Miguel Casadinho Pinheiro Mendes, assistente operacional;
Manuel António Vargas Gonçalves, assistente operacional;
Manuel Diogo Pardal Rosa, assistente operacional;
Maria Alice Dias Rodrigues, assistente operacional;
Maria Custódia Martinho Figueira, assistente operacional;
Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, técnica superior;
Maria Fernanda Godinho Lampreia Dias, assistente operacional;
Maria José Sousa Luz, assistente operacional;
Maria Manuela Palma Rebolo, assistente operacional;
Maria Teresa Casadinho Engana, assistente operacional;
Mário José Graça Barrocas, assistente operacional;
Mário Mendes Camacho, assistente operacional;
Nuno Filipe Corte Negra Baganha, assistente operacional;
Orlando Manuel Beirão Cambado, assistente operacional;
Pedro Jorge Pacheco Pegas, assistente operacional;
Raúl Manuel Carvalho Correia, assistente operacional;
Rosa dos Anjos Marreiros Branco, assistente operacional;
Sandra Maria Oliveira Victorino, assistente operacional;
Teresa Augusta Alvito Varela Fernandes, assistente operacional;
Vítor José Conhita Fonseca, assistente operacional;
Vítor Manuel Ganhão Fonseca, assistente operacional;
Vitória do Carmo Dores Pontes Jerónimo, assistente operacional.

Divisão de Gestão Cultural, Juventude e Desporto (DGCJD):
Agostinho António Reis Pinto Anjos Amaro, assistente operacional;
Álvaro José Silva Barriga, coordenador técnico;
Ana Paula Santos António Vasques, assistente operacional;
António Francisco Santos Gonçalves, assistente operacional;
António Jorge Fragoso Santos, assistente operacional;
António José Gonçalves Amaro, assistente operacional;
António Manuel Lanita Teodoro, assistente operacional;
Carlos Francisco Contente André, assistente técnico;
Carlos Manuel Lampreia Gertrudes, assistente operacional;
Cármen Sofia Moisão Santos, técnica superior;
Clícia Conceição Santos Coelho Ferro, assistente operacional;
Dora Conceição Morgado Coelho Estebaínha, assistente técnica;
Eduardo Jorge Querido Lameiro, assistente operacional;
Francisco António Carvalho Patrício, assistente operacional;
Francisco Mendes Godinho, assistente operacional;
Hugo Miguel Picado Sioga, técnico superior;
Irene Maria Barriga, assistente operacional;
João Carlos Ramos Horta Gato, assistente operacional;
João Matos Bentes Baltazar, assistente operacional;
Jorge Manuel Mira Serrano Neves Ricardo, técnico superior;
José António Salvador, assistente operacional;
José Henriques Canudo Caeiro, assistente operacional;
José Luís Gomes Cano Brito, coordenador técnico;
Luís Eduardo Cabaça Beco, assistente técnico;
Luís Miguel Cipriano Raposo, assistente operacional;
Luísa Cristina Valadas Costa, assistente operacional;
Manuel António Palma Bate, assistente operacional;
Manuel António Vieira Refachinho, assistente operacional;
Manuel Joaquim Prazeres Palma Piçarra, assistente operacional;
Manuel José Fonseca Dias, encarregado operacional;
Maria Bárbara Lopes Cupertino, assistente operacional;
Maria Virgínia Santos Amaro, assistente operacional;
Mariana Joaquina Fialho Matado Paizano, assistente operacional;
Mariete Beirão Cambado Santos Vilela, assistente técnica;
Martinho Paulo Carvalho Salvador, assistente operacional;
Miguel Ângelo Serafim Cardoso Lemos, assistente operacional;
Nuno Jorge Moreira Amorim Figueiredo, técnico superior;
Paula Cristina Piçarra Amaro, assistente operacional;
Ricardo Jorge Costa Pereira Isabel, assistente operacional;
Rosa Maria Martins Coelho, assistente técnica;



1618  Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 

Rui Manuel Pires Guerreiro Revez, assistente técnico;
Telma Catarina Agostinho Martelo, assistente técnica;
Telma Dores Chora Vicente Matias Baião, assistente técnica.

Divisão de Educação e Bibliotecas (DEB):
Ana Cristina Roque Massapina, assistente técnica;
Ana Francisca Silva Rafael, assistente operacional;
Ana Paula Duarte Conceição Dionísio Romão, assistente operacional;
Ana Paula Martins Jesus, assistente operacional;
Anabela Jesus Clemente Penas, assistente operacional;
Carla Maria Cavaco Anjos, assistente técnica;
Carla Maria Godinho Almeida Lopes, técnica superior;
Carmelita Jesus Soeiro Amaro, assistente técnica;
Cármen Conceição Dias Romão Ribeiro Januário, assistente ope-

racional;
Celeste Maria Baião Mourato Barrocas, assistente operacional;
Célia Jesus Góis Silva Domingos, assistente operacional;
Conceição Jesus Gonçalves Vieira, assistente técnica;
Cristina Alexandra Taquelim Vicente, técnica superior;
Cristina Isabel Casimiro Afonso, assistente técnica;
Custódia Delfina Páscoa Raposo, assistente operacional;
Dina Maria Guerreiro Machado Emídio, assistente técnica;
Emília Maria Guerreiro Revez Timóteo, assistente operacional;
Fernanda Maria Cruz Silva, assistente técnica;
Francisca Assunção Cabaça Bexiga Rosa, assistente operacional;
Gisela Maria Santos Rodrigues, assistente técnica;
Gonçalo Nuno Batista Mota Borges Mendes, técnico superior;
Helena Maria Cruz Ribeiro, assistente técnica;
Hermes Conceição Coelho Pica Milho, assistente técnico;
Isabel Maria Oliveira Cruz, assistente operacional;
Isabel Maria Silvestre Gamito, assistente técnica;
João Manuel Pinto Martins, assistente operacional;
Jorge Miguel Ribeiro Gonçalves Barriga, assistente técnico;
José Francisco Parrança Carrujo, assistente técnica;
José Manuel Gil Alberto, assistente técnico;
Lénia Cristina Santos Estanque, assistente técnica;
Liliana Jesus Baia Sousa, assistente técnica;
Luís Filipe Guerreiro Murteira Santos, assistente técnico;
Luzia Pereira Jesus Rosário, assistente técnica;
Maria Adelaide Mendonça Lopes, assistente técnica;
Maria Aires Cruz Camacho Oliveira, assistente técnica;
Maria Amélia Guerreiro Passarinho Amaral, assistente técnica;
Maria Antónia Anjos Mestre janeiro, assistente técnica;
Maria Catarina Caeiro Valério, assistente técnica;
Maria Dália Santos Lampreia Mateus, assistente operacional;
Maria Emília Aleixo Teófilo Cataluna, assistente técnica;
Maria Glória Guilherme Santos, assistente técnica;
Maria Isabel Martinho Margarida Romão, assistente operacional;
Maria João Oliveira Cruz Lança, técnica superior;
Maria José Ameixa Batista, assistente operacional;
Maria José Borges Sequeira, assistente operacional;
Maria José Rodrigues Carvalho Canotilho, assistente operacional;
Maria Judite Magoito Nozes, assistente operacional;
Maria Leonor Jesus, assistente operacional;
Maria Luciana Santos Engana Aurélio, assistente operacional;
Maria Manuela Caetano Lampreia Tabaquinho, assistente técnica;
Maria Manuela Páscoa Horta Cruz, assistente operacional;
Maria Nazaré Cascalheira Abreu Fragoso, assistente operacional;
Maria Nazaré Cruz Cartaxo Candeias, assistente operacional;
Maria Paula Sérgio Catana Alves Santos, técnica superior;
Maria Rosário Carmo Veiga Raposo, assistente operacional;
Marta Isabel Velhinho Simenta, assistente técnica;
Marta Jacinta Almeida Paiva Serrano, assistente operacional;
Natália Luísa Timóteo Sena, assistente técnica;
Nelson Fernandes Batista, assistente técnico;
Nuno Manuel Matos Oliveira, técnico superior;
Nuno Miguel Raposo Sousa, assistente técnico;
Paula Cristina Lourenço Martins, assistente técnica;
Paulo Ricardo Ferreira Monteiro, técnico superior;
Raquel Dina Barrocas Jorge Mestre, assistente técnica;
Rosa Maria Baião Piriquito Amaro, assistente operacional;
Rosa Maria Sacramento Romão Pardal, assistente operacional;
Rosete Luz Duarte Figueira Silva, assistente técnica;
Sofia Alexandra Meneses Gonçalves Ribeiro Eugénio, assistente 

técnica;
Solange Jesus Gonçalves Balsinha Charrua, assistente operacional;
Sónia Cristina Garcias Torpes, assistente operacional;
Sónia Cristina Martins Alves Palma, assistente operacional;
Susana Isabel Tomé Luz Silva, assistente operacional;
Tânia Filipa Camacho Guerreiro, assistente técnica.

Divisão de Turismo e Património Cultural (DTPC):
Célia Maria Calceteiro Martins Matos Nascimento, assistente ope-

racional;
Francisco António Fialho Piriquito, assistente operacional;
Isabel Maria Silva Gonçalves Ricardo, técnica superior;
José Manuel Pereira Silva, Fiscal de Água e Saneamento;
Maria José Cláudio Batista Gato, assistente operacional;
Maria José Cruz, assistente operacional;
Maria Margarida Banza Martins, assistente operacional;
Paulo Jorge Gregório Crujo, técnico superior;
Rui Pedro Borges Lopes Aldegalega, técnico superior;
Tânia Dores Chora Vicente Matias, assistente técnica;
Teresa Maria Arocha Guerreiro, assistente técnica;
Vítor Manuel Palma Guerreiro, assistente operacional.

Artigo 27.º
Entrada em vigor

Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de 
agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 28 de abril, e 64/2011, 
de 22 de dezembro, mantêm -se as comissões de serviço dos dirigentes 
em funções, ficando suspensos os efeitos decorrentes das alterações 
resultantes da adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido 
Valente.

Organograma

Modelo estrutural misto 

  

 206651715 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Despacho n.º 734/2013
Considerando que a Assembleia Municipal das Caldas da Rainha 

definiu, na sua sessão de 20 de novembro, reunião de 11 de dezembro de 
2011, sob proposta da Câmara Municipal das Caldas da Rainha aprovada 
em reunião de 19 de dezembro do mesmo ano, o número máximo total 
de subunidades orgânicas, nos termos previstos na alínea d) do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, que estabelece o regime jurídico 
da organização dos serviços das autarquias locais;

Considerando que esse número máximo foi fixado em dez (10) subuni-
dades orgânicas;

Considerando que o n.º 5 do artigo 10.º do citado diploma prevê 
a possibilidade de serem criadas, no âmbito das unidades orgânicas, 
subuni dades orgânicas coordenadas por um coordenador técnico, quando 
estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva;

Considerando que o mesmo normativo prevê que a criação das subuni-
dades orgânicas seja formalizada mediante despacho do Presidente da 
Câmara, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal;
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Unidade orgânica

Subunidades orgânicas Coordenador técnico
Dirigente intermédio

de 2.º grau Dirigente intermédio de 3.º grau

Divisão Administrativa 
e Financeira.

Unidade Jurídica e Administrativa (UJA) Secção Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Júlia Maria Lopes dos Santos Henri-
ques, em mobilidade na categoria.

Secção de Contencioso  . . . . . . . . . . . . Maria Elisete Gonzaga Isaac Marques.

Secção de Obras Particulares . . . . . . . . Dulce Louro da Cruz Deyllot, em 
mobilidade na categoria.

Secção de Recursos Humanos . . . . . . . Não provida.

Unidade Financeira, Aprovisionamento e 
Património (UFAP).

Secção Financeira  . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Manuela Purificação Verruma 
Franco.

Unidade de Desenvolvimento Social (UDS) Secção de Ação Social, Cultural e Turismo Não provida.

 As competências das referidas subunidades orgânicas são as que 
constam do anexo ao presente despacho.

27 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Fernando 
José da Costa.

Despacho
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 7.º, 8.º e 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público 
que:

Por deliberação do órgão executivo do Município das Caldas da Rai-
nha, em reunião ordinária realizada no dia 26 de dezembro de 2012, foi 
aprovado o Regulamento da Organização e Competências dos Serviços 
Municipais;

Por despachos do Presidente da Câmara Municipal proferidos em 
27 de dezembro de 2012, foi reafetado o pessoal de acordo com o limite 
previamente fixado e criadas as subunidades orgânicas, dentro dos limites 
fixados pela Assembleia Municipal.

Regulamento da Organização e Competências 
dos Serviços Municipais

Preâmbulo
Em conformidade com o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de ou-

tubro, foi publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 253, de 
31 de dezembro de 2010, a regulamentação da organização dos serviços 
municipais.

No entanto, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, os municípios devem proceder à adaptação das suas 
estruturas orgânicas às regras e critérios previstos na referida lei até 31 
dezembro de 2012.

Assim, tendo em vista a conformação dos regulamentos municipais 
citados com as leis vigentes e logrando a oportunidade, elaborou -se o 
presente regulamento de forma a espelhar com a máxima fidelidade a 
organização dos serviços municipais em face dos recursos humanos 
do Município.

O presente regulamento foi elaborado na sequência da aprovação pela 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, na sessão 
ordinária de 20 de novembro, reunião de 11 de dezembro de 2012, do 
modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, definindo, nomea-
damente, que a respetiva organização obedece ao modelo de estrutura 
hierarquizada, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro.

A Assembleia Municipal deliberou também aprovar a proposta da Câ-
mara Municipal de previsão de três dirigentes intermédios de 3.º grau na 
estrutura orgânica do Município, definindo as respetivas competências, 
área, requisitos de recrutamento e remuneração, de acordo com o n.º 3 
do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Nestes termos propõe -se a aprovação do Regulamento de Organização 
e Competências dos Serviços Municipais.

TITULO I

Disposições gerais
Artigo 1.º

Objeto e âmbito

O presente regulamento estabelece a estrutura orgânica e as compe-
tências dos serviços municipais do Município das Caldas da Rainha.

Artigo 2.º

Visão

O Município orienta a sua ação no sentido de promover e dinamizar o 
concelho a nível económico, social e ambiental, primando pela aplicação 
sustentável dos seus recursos.

Artigo 3.º

Missão

O Município tem como missão o desenvolvimento económico e social 
do Concelho de forma a proporcionar a melhoria das condições gerais de 
vida, de trabalho e de lazer dos seus habitantes, no respeito pelo ambiente, 
património edificado e legítimos interesses das minorias.

Artigo 4.º

Objetivos gerais

No desempenho das suas atribuições os serviços municipais pautam 
a sua atividade pelos seguintes valores:

a) Da administração aberta, permitindo a participação dos muní-
cipes através do permanente conhecimento dos processos que lhes 
digam respeito e das formas de associação às decisões consentidas 
por lei;

b) Da eficácia, visando a melhor aplicação dos meios disponíveis 
para a prossecução do interesse público municipal;

c) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos, visando observar a necessária articulação entre as diferentes 
unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral execução às 
deliberações e decisões dos órgãos municipais;

d) Do respeito pela cadeia hierárquica, impondo que nos processos 
administrativos de preparação das decisões participem os titulares dos 
cargos de direção e chefia, sem prejuízo da necessária celeridade, efi-
ciência e eficácia.

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, aprovada na reunião de 26 de dezembro de 2012, foram 
criadas quatro (4) unidades orgânicas,

Determino:

A manutenção, no âmbito da unidade orgânica abaixo indicada, das 
seguintes subunidades orgânicas: 



1620  Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 

Artigo 5.º

Definições

Para efeitos do presente regulamento entende -se por:

a) Departamento — unidade orgânica nuclear com atribuições de 
âmbito operativo e instrumental integrada numa mesma área funcional, 
constituindo -se fundamentalmente como unidade de gestão, coorde-
nação e de controlo de recursos e atividades, cabendo -lhes coadjuvar 
o Presidente e os Vereadores na organização e direção de atividades 
de gestão no âmbito municipal, liderado por dirigente intermédio de 
1.º grau;

b) Divisão — unidade orgânica flexível com atribuições de âm-
bito operativo e instrumental integrada numa mesma área funcional, 
constituindo -se fundamentalmente como unidade técnica de organização, 
execução e controlo de recursos e atividades, liderada por dirigente 
intermédio de 2.º grau;

c) Unidade — unidade orgânica flexível com atribuições de âm-
bito operativo e instrumental integrada numa mesma área funcional, 
constituindo -se fundamentalmente como unidade técnica de organiza-
ção, execução e controlo de recursos e atividades liderada por dirigente 
intermédio de 3.º grau;

d) Secção — subunidade orgânica que prossegue atividades ins-
trumentais, de natureza executiva, coordenada por um coordenador 
técnico;

e) Serviços — subunidade orgânica e funcional que prossegue ativi-
dades instrumentais, de caráter administrativo ou técnico, executadas 
na dependência hierárquica de um dirigente dos serviços;

f) Gabinete e Serviço — unidade de apoio aos órgãos municipais, de 
natureza administrativa, técnica, fiscalizadora ou política, não subor-
dinadas ao regime jurídico da organização dos serviços das autarquias 
locais, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
diretamente dependentes do Presidente da Câmara ou de Vereador com 
poderes delegados.

Artigo 6.º

Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços da ad-
ministração autárquica devem orientar -se pelos princípios da unidade 
e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da des-
burocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação 
de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 
prestado e da garantia de participação dos cidadãos, bem como pelos 
demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa 
e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 7.º

Princípios deontológicos

Os trabalhadores do Município reger -se -ão, na sua atividade profis-
sional, pelos princípios e valores prescritos pela Carta Ética da Admi-
nistração Pública.

TITULO II

Organização dos serviços

Artigo 8.º

Modelo da estrutura orgânica

A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo 
de estrutura hierarquizada.

Artigo 9.º

Estrutura nuclear

O Município das Caldas da Rainha estrutura -se em torno de duas 
unidades orgânicas nucleares:

a) Departamento de Administração Geral;
b) Departamento de Obras, Urbanismo e Defesa do Meio Ambiente.

Artigo 10.º

Estrutura flexível

1 — A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas, corres-
pondentes a divisões municipais, lideradas por dirigentes intermédios 
de 2.º grau, e a unidades orgânicas designadas de unidades, lideradas 
por dirigentes intermédios de 3.º grau.

2 — São fixados os seguintes limites máximos para a estrutura orgâ-
nica flexível do Município:

a) Dirigentes intermédios de 2.º grau, correspondentes a Chefes de 
Divisão — 4;

b) Dirigentes intermédios de 3.º grau, correspondentes a Chefes de 
Unidade — 3.

Artigo 11.º

Divisões

São definidas as seguintes unidades flexíveis de 2.º grau:

a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Divisão de Projetos e Urbanismo;
c) Divisão de Execução de Obras;
d) Divisão do Ambiente.

Artigo 12.º
Unidades

São definidas as seguintes unidades flexíveis de 3.º grau:
a) Unidade Jurídica e Administrativa;
b) Unidade Financeira, Aprovisionamento e Património;
c) Unidade de Desenvolvimento Social.

Artigo 13.º
Subunidades orgânicas

1 — O número máximo de subunidades orgânicas, denomina-
das secções, coordenadas por um coordenador técnico, é fixado 
em 10.

2 — As secções são criadas por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal, que define as respetivas competências.

3 — Encontram -se criadas 6 secções, com a seguinte denominação:
a) Secção de Ação Social, Cultural e Turismo;
b) Secção Central;
c) Secção de Contencioso;
d) Secção Financeira;
e) Secção de Obras Particulares;
f) Secção de Recursos Humanos.

Artigo 14.º
Gabinetes

a) Gabinete de Apoio Pessoal;
b) Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação;
c) Gabinete Técnico Florestal;
d) Serviço Médico Veterinário;
e) Serviço Municipal de Proteção Civil.

TÍTULO III

Regime dos dirigentes intermédios de 3.º grau

Artigo 15.º

Área de recrutamento

1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são 
recrutados, mediante procedimento concursal, de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos 
termos do estabelecido no estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local, aprovado pela 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro 
e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
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2 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são 
selecionados de entre os trabalhadores a que seja reconhecida com-
petência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

a) Licenciatura adequada;
b) Experiência profissional mínima de quatro anos na carreira de 

Técnico Superior.

Artigo 16.º

Estatuto remuneratório

Aos dirigentes intermédios de 3.º grau é devida, a título de remu-
neração pelo exercício das funções inerentes ao cargo, a 6.ª posição 
remuneratória da carreira geral de técnico superior.

TÍTULO IV

Competências

CAPÍTULO I

Gabinetes e serviços

Artigo 17.º
Gabinete de Apoio Pessoal

1 — O gabinete de apoio pessoal é constituído de acordo com o 
previsto no artigo 73.º do regime jurídico do funcionamento dos órgãos 
dos municípios e das freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, republicado pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

2 — Este gabinete não integra a estrutura orgânica do Município.

Artigo 18.º
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação

O Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação constitui a estrutura 
de apoio direto ao desempenho das respetivas funções, ao qual compete, 
designadamente:

a) Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do 
Município com os órgãos e estruturas do poder central, com instituições 
públicas e privadas com atividade relevante no concelho, assim como 
com outros municípios e associações de municípios;

b) Assegurar uma articulação funcional e de cooperação sistemática 
entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia e, designadamente, 
entre os respetivos presidentes;

c) Colaborar com o Presidente da Câmara Municipal nos domí-
nios da preparação técnico -administrativa, colhendo e tratando os 
elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por si 
subscritas;

d) Organizar o processo de protocolos da Câmara com entidades 
diversas, mantendo atualizadas as informações e relatórios dos serviços 
municipais e ou das instituições, no sentido de efetuar uma avaliação 
contínua do cumprimento dos documentos;

e) Preparar os contactos exteriores, organizar a agenda, marcando as 
reuniões com entidades externas e com os diversos responsáveis dos 
serviços municipais, e assegurar a correspondência protocolar;

f) Cooperar com os demais serviços, departamentos, divisões e ga-
binetes;

g) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais 
do Município;

h) Colaborar ativamente como Relações Públicas;
i) Orientar as deslocações oficiais dos eleitos municipais e a receção 

e estada de convidados oficiais do Município;
j) Dar apoio às ações protocolares que o Município estabeleça com 

pessoas, individuais e coletivas, nacionais e estrangeiras;
k) Rececionar e prestar as informações genéricas a munícipes, a 

título individual ou coletivo, e efetuar o respetivo encaminhamento 
para os serviços;

l) Promover junto da população, especialmente a do concelho, e 
demais instituições a imagem do município enquanto instituição aberta 
e eficiente ao serviço exclusivo da comunidade;

m) Promover a melhor informação dos munícipes sobre as posições 
e as atividades do município face às necessidades do desenvolvimento 
harmonioso do concelho e aos problemas concretos da população;

n) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o 
município, estimulando o diálogo permanente, a corresponsabilização 
coletiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Artigo 19.º

Gabinete Técnico Florestal

Ao Gabinete Técnico Florestal, coordenado por um trabalhador com 
formação adequada, compete, designadamente:

a) Elaborar, coordenar, executar, gerir e atualizar os Planos Municipais 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);

b) Colaborar e apoiar técnica e logisticamente a Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta contra Incêndios;

c) Participar nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços 
rurais do Município e nas questões de proteção civil;

d) Acompanhar os Programas de Ação previstos no Plano de Defesa 
da Floresta;

e) Organizar e compilar informação relativa aos Incêndios Florestais 
(áreas ardidas, pontos de início e causas de incêndios);

f) Elaborar relatórios dos incêndios registados no Município;
g) Constituir e manter atualizado um registo da legislação relevante;
h) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 

que lhe forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superiores.

Artigo 20.º

Serviço Médico Veterinário

Ao Serviço Médico Veterinário, coordenado por um médico veteri-
nário municipal compete, designadamente:

a) Emitir parecer prévio para estabelecimentos onde se preparem, ar-
mazenem, transformem, confecionem, fabriquem, exponham ou vendam 
produtos alimentares de origem animal e seus derivados;

b) Inspecionar e fiscalizar os locais onde se industrializa ou comer-
cializa carne ou produtos derivados;

c) Inspecionar as embalagens e os meios de transporte dos produtos 
alimentares de origem animal;

d) Gerir o centro de recolha de cães e gatos municipal e proceder ao 
controlo dos animais abandonados na via pública;

e) Proceder à vacinação e revacinação antirrábica de animais do-
mésticos;

f) Efetuar estudos epidemiológicos na área do concelho em colabo-
ração com as autoridades sanitárias e serviços da administração central;

g) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superiores.

Artigo 21.º

Serviço Municipal de Proteção Civil

1 — Ao Serviço Municipal de Proteção Civil compete, designada-
mente:

a) A coordenação das operações de prevenção, socorro e assistência, 
em especial em situações de catástrofe e calamidade pública, bem como 
as competências definidas por lei;

b) A elaboração do Plano Municipal de Emergência e a manutenção da 
correspondente informação atualizada, podendo para o efeito recorrer -se 
a assessoria externa especializada;

c) Atuar preventivamente no levantamento e análise de situações de 
risco suscetíveis de acionarem os meios de proteção civil;

d) Promover ações de formação, sensibilização e informação à po-
pulação neste domínio;

e) Apoiar, e quando for caso disso coordenar, as operações de so-
corro às populações atingidas por efeitos de catástrofes ou calamidades 
púbicas;

f) Promover o realojamento e acompanhamento de populações atin-
gidas por situações de catástrofe ou calamidade em articulação com os 
demais serviços competentes na matéria;

g) Inventariar os meios e recursos disponíveis e mais facilmente 
mobilizáveis, ao nível municipal;

h) Ao Serviço cabe ainda a supervisão e coordenação das medidas de 
segurança das instalações onde funcionem serviços do Município;

i) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superiores.
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2 — Quando a gravidade das situações e ameaça do bem público 
o justifiquem, podem ser colocados à disposição do Serviço os meios 
afetos a outras unidades orgânicas da Câmara, precedendo autorização 
do Presidente ou de quem o substitua.

3 — Além das competências previstas no n.º 1, incumbe -lhe ainda 
exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que lhe forem 
cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou de-
terminação superiores.

4 — Sem prejuízo das competências legalmente atribuídas ao Presi-
dente da Câmara, o Serviço Municipal de Proteção Civil é coordenado 
pelo Comandante Operacional Municipal, quando exista, ou, na inexis-
tência deste, poderá ser coordenado por uma personalidade designada 
nos termos legais de modo a assegurar a funcionalidade do serviço.

CAPÍTULO II

Competências das unidades orgânicas

Artigo 22.º

Competências do pessoal dirigente

1 — Os titulares dos cargos de direção exercem, na respetiva unidade 
orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do presidente da câmara ou a deliberação 
do conselho de administração dos serviços municipalizados, devi-
damente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua 
resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao presidente da câmara municipal ou ao conselho de ad-
ministração dos serviços municipalizados tudo o que seja do interesse 
dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional 
e dos relatórios e contas;

e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo presidente 
dos órgãos executivos e propor as soluções adequadas;

f) Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações 
dos órgãos executivos nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

2 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedi-
mentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 
públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os 
adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao 
exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedi-
mentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a 
prestar;

g) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos trabalhadores;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalha-
dores, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

CAPÍTULO III

Composição e competências do DAG

SECÇÃO I

DAG

Artigo 23.º

Composição orgânica do Departamento de Administração Geral

O Departamento de Administração Geral (DAG) tem a seguinte 
composição:

a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Unidade Jurídica e Administrativa;
c) Unidade Financeira, Aprovisionamento e Património;
d) Unidade de Desenvolvimento Social;
e) Serviços de Tesouraria;
f) Serviços de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).

Artigo 24.º

Competências funcionais específicas do Departamento 
de Administração Geral (DAG)

Ao DAG, a cargo de um Diretor de Departamento, compete, desig-
nadamente:

a) Elaboração do plano e relatório de atividades anual;
b) Coordenação da política de qualidade e de segurança, higiene e 

saúde no trabalho do município;
c) Coordenação da organização do orçamento municipal, incluindo 

as respetivas modificações;
d) Coordenação dos processos administrativos sujeitos à fiscalização 

do Tribunal de Contas;
e) Coordenação e controlo de gestão de recursos financeiros e elabo-

ração da contabilidade municipal;
f) Coordenação da gestão dos recursos humanos e formação profis-

sional;
g) Coordenação e controlo de gestão, avaliação de desempenho, 

SIADAP 1, 2, 3;
h) Coordenação do processamento de remunerações;
i) Coordenação na realização de estudos estatísticos, relatórios e 

outros de interesse municipal;
j) Definição, planeamento, instalação e gestão dos sistemas de in-

formação e comunicação a utilizar ou a fornecer pelos serviços do 
município;

k) Centralização do aprovisionamento municipal;
l) Promoção de concursos;
m) Gestão e controlo de stocks e do património municipal;
n) Coordenação do serviço de atendimento geral ao munícipe;
o) Coordenação do expediente e arquivo geral;
p) Gestão e rentabilização dos equipamentos culturais, desporto e 

juventude;
q) Coordenação das atividades relativas à educação, desporto e ju-

ventude;
r) Coordenação dos transportes escolares;
s) Coordenação das atividades municipais relativas à ação social e 

saúde;
t) Promoção e coordenação de eventos culturais, desportivos e de 

desenvolvimento do turismo;
u) Cooperação nos programas de informação e formação nas áreas 

da cultura, desporto, juventude, ação social e educação;
v) Promover, instruir e praticar todos os procedimentos técnico-

-administrativos inerentes ao notariado do Município;
w) Prestar toda a informação e pareceres que lhe forem cometidas, 

no âmbito técnico jurídico;
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x) Instrução de processos disciplinares, de inquérito, sindicância ou 
de averiguações;

y) Lavrar todos os contratos, de direito público ou de direito privado, 
previstos legalmente, inclusive, aqueles em que não seja exigida escritura 
pública promovendo, instruindo e praticando os inerentes procedimentos 
técnico -administrativos.

z) Apoiar os demais serviços no respeitante a processos de expro-
priação;

aa) Promover e instruir os procedimentos administrativos inerentes à 
aquisição, alienação, permuta e locação de prédios rústicos ou urbanos;

bb) Coordenar as ações de fiscalização municipal;
cc) Promover, manter atualizado e praticar todos os atos de registo 

inerentes a bens imóveis, junto do Serviço de Finanças Conservatória 
do Registo Predial das Caldas da Rainha;

dd) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

SECÇÃO II

DAF

Artigo 25.º

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)

À Divisão Administrativa e Financeira, a cargo de um Chefe de 
Divisão, compete, designadamente:

a) Elaboração do plano e relatório de atividades anual;
b) Coordenação da política de qualidade e de segurança, higiene e 

saúde no trabalho do município;
c) Coordenação da organização do orçamento municipal, incluindo 

as respetivas modificações;
d) Coordenação dos processos administrativos sujeitos à fiscaliza-

ção, nomeadamente, do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de 
Finanças;

e) Coordenação e controlo de gestão de recursos financeiros e elabo-
ração da contabilidade municipal;

f) Coordenação da gestão dos recursos humanos e formação profis-
sional;

g) Coordenação e controlo de gestão, avaliação de desempenho, 
SIADAP 1, 2, 3;

h) Coordenação do processamento de remunerações;
i) Coordenação na realização de estudos estatísticos, relatórios e 

outros de interesse municipal;
j) Promover e coordenar procedimentos de contratação pública;
k) Gestão e controlo de stocks e do património municipal;
l) Gestão dos Serviços de Tesouraria;
m) Coordenação do serviço de atendimento geral ao munícipe;
n) Coordenação do expediente e arquivo geral;
o) Colaboração na gestão e rentabilização dos equipamentos culturais, 

desportivos e escolares;
p) Coordenação das atividades relativas à educação, desporto e ju-

ventude;
q) Coordenação dos transportes escolares;
r) Coordenação das atividades municipais relativas à ação social e 

saúde;
s) Promoção e coordenação de eventos culturais, desportivos e de 

desenvolvimento do turismo;
t) Cooperação nos programas de informação e formação nas áreas da 

cultura, desporto, juventude, ação social e educação;
u) Assegurar a gestão dos cemitérios municipais;
v) Gestão de feiras, mercados e venda ambulante;
w) Promover, instruir e praticar todos os procedimentos técnico-

-administrativos inerentes ao notariado do Município;
x) Instrução de processos disciplinares, de inquérito, sindicância ou 

de averiguações;
y) Lavrar todos os contratos, de direito público ou de direito privado, 

previstos legalmente, inclusive, aqueles em que não seja exigida escritura 
pública promovendo, instruindo e praticando os inerentes procedimentos 
técnico -administrativos;

z) Apoiar os demais serviços no respeitante a processos de expro-
priação;

aa) Promover e instruir os procedimentos administrativos ineren-
tes à aquisição, alienação, permuta e locação de prédios rústicos ou 
urbanos;

bb) Promover, manter atualizado e praticar todos os atos de registo 
inerentes a bens imóveis, junto do Serviço de Finanças Conservatória 
do Registo Predial das Caldas da Rainha;

cc) Exercer as funções de delegado do organismo que tutela a área 
dos espetáculos, nos termos da lei em vigor;

dd) Coordenar as ações de fiscalização municipal;
ee) Coordenar os serviços de licenciamento de obras particulares de 

edificação e loteamentos, publicidade e ocupação do espaço público;
ff) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

SECÇÃO III

Unidades

Artigo 26.º

Unidade Jurídica e Administrativa (UJA)

À UJA, a cargo de um Chefe de Unidade, compete, designadamente:

a) Promover a execução da política de qualidade e de segurança, 
higiene e saúde no trabalho do município;

b) Colaborar na instrução de processos administrativos sujeitos à 
fiscalização, nomeadamente, do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral 
de Finanças;

c) Organizar a gestão dos recursos humanos e formação profissional;
d) Assegurar o controlo de gestão, avaliação de desempenho, 

 SIADAP 1, 2, 3;
e) Acompanhar o processamento de remunerações;
f) Realizar estudos estatísticos, relatórios e outros de interesse mu-

nicipal;
g) Coordenar o serviço de contratação pública;
h) Assegurar o desempenho eficiente dos serviços de atendimento 

dos munícipes;
i) Coordenar o expediente e arquivo geral.
j) Colaboração na gestão e rentabilização de equipamentos culturais, 

desportivos e escolares;
k) Colaboração nas atividades municipais relativas à ação social e 

saúde;
l) Promoção e coordenação de eventos culturais, desportivos e de 

desenvolvimento do turismo;
m) Cooperação nos programas de informação e formação nas áreas 

da cultura, desporto, juventude, ação social e educação;
n) Organizar a gestão dos cemitérios municipais;
o) Coordenação da gestão de feiras, mercados e venda ambulante;
p) Promover, instruir e praticar todos os procedimentos técnico-

-administrativos inerentes ao notariado do Município;
q) Prestar toda a informação e pareceres que lhe forem cometidas, 

no âmbito técnico jurídico;
r) Elaborar regulamentos municipais;
s) Instrução de processos disciplinares, de inquérito, sindicância ou 

de averiguações;
t) Apoiar os demais serviços no respeitante a processos de expro-

priação.
u) Coordenar o Serviço Municipal de Apoio ao Consumidor (SMIC);
v) Coordenar os serviços municipais de apoio aos munícipes;
w) Assegurar o funcionamento do Posto de Turismo;
x) Apoiar a realização de atividades de caráter turístico;
y) Gerir a implementação de eventos e ações de animação turística 

de âmbito municipal;
z) Coordenar os serviços de licenciamento de obras particulares de 

edificação e loteamentos, publicidade e ocupação do espaço público;
aa) Assegurar a cobrança de taxas do Município em execução fiscal;
bb) Acompanhar as ações de fiscalização municipal;
cc) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

Artigo 27.º

Unidade Financeira, Aprovisionamento e Património (UFAP)

À UFAP, a cargo de um Chefe de Unidade, compete, designada-
mente:

a) Elaboração do plano e relatório de atividades anual;
b) Elaboração do orçamento municipal, incluindo as respetivas mo-

dificações;
c) Colaborar na instrução de processos administrativos sujeitos à 

fiscalização, nomeadamente, do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral 
de Finanças;

d) Gestão de recursos financeiros, elaboração da contabilidade mu-
nicipal;

e) Assegurar o cumprimento da legislação relativa à assunção de 
compromissos e pagamentos em atraso;

f) Acompanhar o processamento de remunerações;
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g) Realizar estudos estatísticos, relatórios e outros de interesse mu-
nicipal;

h) Assegurar a gestão e controlo de stocks e do património muni-
cipal;

i) Assegurar a gestão e rentabilização dos equipamentos culturais, 
desportivos e escolares;

j) Colaboração na programação das novas construções e de grandes 
obras de manutenção dos edifícios do ensino pré -escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico, incluindo equipamentos desportivos e culturais a levar 
a cabo pela autarquia;

k) Coordenar o funcionamento dos Serviços de Tesouraria;
l) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

Artigo 28.º

Unidade de Desenvolvimento Social (UDS)

À UA, a cargo de um Chefe de Unidade, compete, designadamente:

a) Assegurar a gestão das atividades escolares do Município assim 
como planear e executar as políticas municipais nesse âmbito;

b) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, 
assegurando a sua gestão;

c) Gerir o fornecimento de refeições, assegurando o funcionamento 
dos refeitórios e respetivos equipamentos;

d) Promover a gestão de apoio à família nos jardins -de -infância da 
responsabilidade do Município;

e) Organizar ações de promoção e de monitorização do processo de 
melhoria e eficácia dos estabelecimentos de ensino;

f) Assegurar o planeamento e a gestão das atividades de enriqueci-
mento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;

g) Assegurar a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 
de ensino, nos termos da lei;

h) Efetuar a gestão dos equipamentos escolares e desportivos mu-
nicipais sob sua alçada, coordenando a sua utilização, conservação, 
vigilância, segurança e higiene;

i) Acompanhar as atividades de natureza desportiva nos vários níveis 
competitivos, desenvolvidas por entidades oficiais e particulares no 
sentido de generalização da prática desportiva;

j) Recolher, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência regular e 
pontual das instalações desportivas do Município;

k) Efetuar a calendarização de treinos nos espaços semanais e dos 
jogos de competição oficial em diversas modalidades desportivas;

l) Zelar pela boa conservação das instalações, condições de higiene 
e de utilização das mesmas;

m) Informar os processos administrativos, organizar e manter atu-
alizados os ficheiros, anotando todos os movimentos dos respetivos 
processos, mantendo em ordem o arquivo setorial;

n) Garantir o apoio logístico e administrativo na realização de eventos 
vocacionados para a promoção do desporto;

o) Colaborar na organização e implementação de eventos de natureza 
cultural;

p) Coordenar a realização de estudos de diagnóstico da realidade 
juvenil do Município;

q) Garantir o cumprimento dos protocolos estabelecidos com outras 
entidades na área da ação social, desporto, cultura e juventude;

r) Propor, promover e apoiar programas de ocupação de tempos livres 
e atividades destinadas à infância, juventude, idosos e deficientes;

s) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

SECÇÃO IV

Secções

Artigo 29.º

Subunidades orgânicas

A Divisão Administrativa e Financeira têm a seguinte composição:

a) Secção Central;
b) Secção de Ação Social, Cultural e Turismo;
c) Secção de Obras Particulares;
d) Secção Financeira;
e) Secção de Recursos Humanos;
f) Secção de Contencioso.

SECÇÃO V

Serviços

Artigo 30.º
Competência funcional dos Serviços de Tesouraria

Ao serviço de tesouraria compete, designadamente:
a) Arrecadar todas as receitas municipais;
b) Efetivar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente 

autorizadas;
c) Elaborar balancetes diários;
d) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

Artigo 31.º
Competências funcionais dos Serviços de Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC)
Aos Serviços de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

compete, designadamente:
a) Promover, orientar e coordenar o processo de informatização muni-

cipal de forma a assegurar coerência, fiabilidade e eficácia e, de um modo 
geral, promover a utilização extensiva de tecnologias de informação e 
de comunicação adaptadas à atividade municipal;

b) Desenvolver o sistema de Intranet da autarquia, enquanto fer-
ramenta de comunicação interna, em colaboração com as restantes 
unidades orgânicas;

c) Prestar apoio aos órgãos e serviços municipais, no âmbito da sua 
competência;

d) Definição, planeamento, instalação e gestão dos sistemas de in-
formação e comunicação a utilizar ou a fornecer pelos serviços do 
município;

e) Colaborar no processo de simplificação administrativa;
f) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

CAPÍTULO IV
Composição e competências do DOUDMA

SECÇÃO I

DOUDMA

Artigo 32.º
Competências funcionais específicas do Departamento 

de Obras, Urbanismo e Defesa do Meio Ambiente (DOUDMA)
Ao DOUDMA, a cargo de um Diretor de Departamento, compete, 

designadamente:
a) Planeamento municipal e acompanhamento e avaliação dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território;
b) Promover o desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica 

Municipal e garantir a sua utilização pelos vários serviços municipais;
c) Promover o desenvolvimento sustentado das áreas urbanas e tu-

rísticas do município, dotando a Câmara Municipal de instrumentos 
de gestão urbanística que integrem a estratégia de desenvolvimento 
definida para o concelho;

d) Promover a eficácia e celeridade dos procedimentos técnicos e 
administrativos inerentes ao licenciamento de obras particulares;

e) Promover a elaboração de estudos e elementos necessários ao 
processo de atribuição de denominações toponímicas e de numeração 
de polícia;

f) Construção e manutenção dos edifícios, equipamentos e infraes-
truturas municipais;

g) Gestão e rentabilização dos equipamentos culturais, desportivos 
e escolares;

h) Assegurar a conservação, manutenção e gestão das oficinas e do 
armazém, bem como apoiar a realização de eventos.

i) Gestão das acessibilidades viárias, transportes urbanos, estaciona-
mento e iluminação pública;

j) Assegurar a limpeza pública na área do município;
k) Assegurar a recolha de resíduos sólidos na área do município;
l) Promoção de uma política ambiental responsável;
m) Gestão dos espaços verdes;
n) Elaboração e implementação de projetos de energias alternativas;
o) Zelar pelas instalações e material a seu cargo;
p) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.
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Artigo 33.º
Composição Orgânica do Departamento de Obras, 

Urbanismo e Defesa do Meio Ambiente (DOUDMA)
O Departamento de Obras, Urbanismo e Defesa do Meio Ambiente 

(DOUDMA) tem a seguinte composição:
a) Divisão de Projetos e Urbanismo;
b) Divisão de Execução de Obras;
c) Divisão do Ambiente.

SECÇÃO II

DPU

Artigo 34.º
Competências funcionais específicas da Divisão 

de Projetos e Urbanismo (DPU)
À DPU, a cargo de um Chefe de Divisão compete:
a) Planeamento municipal e acompanhamento e avaliação dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território;
b) Promover o desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica 

Municipal e garantir a sua utilização pelos vários serviços municipais;
c) Promover o desenvolvimento sustentado das áreas urbanas e tu-

rísticas do município, dotando a Câmara Municipal de instrumentos 
de gestão urbanística que integrem a estratégia de desenvolvimento 
definida para o concelho;

d) Promover a eficácia e celeridade dos procedimentos técnicos e 
administrativos inerentes ao licenciamento de obras particulares;

e) Elaborar informações relativas a processos de obras particulares 
e loteamentos;

f) Promover a elaboração de estudos e elementos necessários ao 
processo de atribuição de denominações toponímicas e de numeração 
de polícia;

g) Promover e coordenar ações de fiscalização técnica e vistorias;
h) Promover e coordenar serviços de desenho e topografia;
i) Zelar pelas instalações e material a seu cargo;
j) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

SECÇÃO III

DEO

Artigo 35.º
Competências funcionais específicas da Divisão 

de Execução de Obras (DEO)
À DEO, a cargo de um Chefe de Divisão, compete:
a) Gestão dos processos relativos a empreitadas;
b) Promover e coordenar procedimentos de contratação pública;
c) Construção e manutenção dos edifícios, equipamentos e infraes-

truturas municipais;
d) Gestão e rentabilização dos equipamentos culturais, desportivos 

e escolares;
e) Assegurar a conservação, manutenção e gestão das oficinas e do 

armazém;
f) Gestão do parque de viaturas, máquinas e ferramentas;
g) Assegurar o bom estado de conservação dos veículos e máquinas;
h) Gestão das acessibilidades viárias, transportes urbanos, trânsito, 

sinalização, estacionamento e iluminação pública;
i) Gestão dos espaços verdes;
j) Elaborar informações relativas a processos de obras particulares 

e loteamentos;
k) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

SECÇÃO IV

DAM

Artigo 36.º
Competências funcionais específicas da Divisão do Ambiente
À Divisão do Ambiente, a cargo de um Chefe de Divisão, compete:
a) Assegurar a limpeza pública na área do município, incluindo a 

dos edifícios públicos;

b) Assegurar a recolha de resíduos sólidos na área do município;
c) Promoção de uma política ambiental responsável;
d) Zelar pelas instalações e material a seu cargo;
e) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

TÍTULO V

Disposições finais

Artigo 37.º

Regulamentos internos

Para além das atribuições e competências enumeradas, a Câmara 
Municipal poderá elaborar regulamentos internos para cada serviço 
e manuais de procedimentos, os quais, em estrita observância do 
disposto no presente Regulamento de Organização e Competências 
de Serviços, pormenorizarão as respetivas tarefas e responsabili-
dades.

O Regulamento de Controlo Interno observará o Regulamento Interno 
de Serviços.

Artigo 38.º

Organograma dos serviços municipais

O organograma que representa a estrutura dos serviços da Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha consta do anexo I deste Regulamento.

Artigo 39.º

Mapa de pessoal

O mapa de pessoal do Município de Caldas da Rainha é o aprovado 
com o orçamento municipal.

Artigo 40.º

Da afetação, distribuição e mobilidade do pessoal

A afetação do pessoal aos serviços será determinada pelo Presidente 
da Câmara ou pelo vereador com competência delegada para o efeito.

Artigo 41.º

Unidades e subunidades orgânicas

1 — Compete à Câmara Municipal, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal, criar unidades orgânicas flexíveis, com exce-
ção das previstas nos artigos 26.º, 27.º e 28.º, equipas de projetos e 
multidisciplinares.

2 — Ao Presidente da Câmara compete a criação, a alteração e a 
extinção de subunidades orgânicas, nos termos da lei.

3 — As competências das subunidades orgânicas constam do anexo II 
deste Regulamento.

Artigo 42.º

Dos encargos com pessoal

Enquanto o orçamento municipal não for ajustado nos termos da 
estrutura que resultar da presente organização de serviços, o processa-
mento de encargos com pessoal continua a reportar -se às dotações que 
os vêm suportando.

Artigo 43.º

Norma revogatória

Com a publicação do presente Regulamento fica expressamente re-
vogado o Regulamentos de Organização dos Serviços Municipais da 
Câmara Municipal das Caldas da Rainha publicados na 2.ª série do 
Diário da República de 31 de dezembro de 2010.

Artigo 44.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, nos termos legais 



1626  Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 

  

 ANEXO I

Organograma da Câmara Municipal 

 ANEXO II

Competências das subunidades orgânicas
Secção Central:

a) Aceitar reclamações dos munícipes, empresas e cidadãos em geral, 
provenientes dos diferentes canais e garantir a sua resposta atempada;

b) Gerir o expediente, registar a correspondência recebida e enviada 
e organizar o arquivo geral e transversal a toda a autarquia;

c) Elaborar o expediente relativo ao recenseamento militar;
d) Elaborar o expediente relativo aos processos eleitorais;
e) Assegurar a realização das tarefas inerentes aos processos eleitorais;
f) Receber dos diversos serviços os processos destinados a apreciação 

pela Câmara Municipal, assegurar a elaboração da ordem do dia das 
reuniões do órgão executivo e promover a sua entrega atempada bem 
como a elaboração das respetivas atas;

g) Elaborar, na parte respeitante à descrição dos assuntos a apreciar, 
as minutas das atas das reuniões da Câmara Municipal;

h) Articular com a tesouraria a cobrança de receitas;
i) Catalogar, indexar, arquivar ou dar outros tratamentos adequados a 

todos os documentos, livros e processos que lhe sejam remetidos pelos 
diversos serviços municipais;

j) Assegurar a ligação com os arquivos correntes, de cada unidade 
orgânica, de modo a garantir uma correta gestão do arquivo geral;

k) Velar pela conservação dos documentos arquivados;
l) Afixar editais, anúncios, avisos e outros documentos a publicar, 

nos locais e suportes a esse fim destinado;
m) Executar todo o expediente relacionado com a aquisição e alie-

nação de bens imóveis;
n) Zelar pela preparação dos elementos e atos públicos de outorga de 

contratos celebrados por escritura pública;
o) Elaborar o expediente relativo à inscrição dos prédios na matriz e 

registo na Conservatória do Registo Predial;
p) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

Secção de Contencioso:
a) Emitir informações sobre assuntos que lhe tenham sido cometidos;
b) Apoio na instrução de processos disciplinares, de inquérito, de 

sindicância ou de meras averiguações;
c) Assegurar o serviço de contraordenações;
d) Assegurar o serviço de execução fiscal;
e) Proceder, no respeito pelo Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, à cobrança coerciva de dívidas de natureza fiscal ou parafiscal 
e organizar os respetivos processos;

f) Proceder à cobrança coerciva de dívidas a solicitação de outros 
municípios;

g) Autuar petições de oposição e remetê -las ao tribunal competente;
h) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

Secção de Recursos Humanos:
a) Assegurar o acolhimento e a integração dos novos trabalhadores 

garantindo os esclarecimentos e apoio que se mostrem necessários;
b) Organizar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho 

dos dirigentes e trabalhadores da autarquia;
c) Assegurar que a Gestão de Carreiras dos trabalhadores é efetuada 

de acordo com as melhores práticas gestionárias previstas na lei;
d) Assegurar a divulgação dos direitos e deveres dos dirigentes e 

trabalhadores e demais informação ao pessoal da autarquia;
e) Elaborar o balanço social do pessoal da autarquia, recolhendo 

previamente os elementos necessários;
f) Assegurar a elaboração dos Mapas de pessoal do Município;
g) Recolher os elementos necessários à previsão orçamental no tocante 

a despesas com o pessoal;
h) Cooperar nos processos de inquérito e disciplinar;
i) Elaborar, em face da programação superiormente determinada, 

a proposta de orçamento anual dos recursos humanos, acompanhar a 
respetiva execução e propor eventuais alterações;

j) Assegurar uma atividade regular de informação interna relativa à 
gestão de recursos humanos;
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k) Executar os procedimentos inerentes ao recrutamento de pessoal, 
disciplina, aposentação e exoneração do pessoal em serviço no Muni-
cípio;

l) Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar para despesas 
de pessoal e às alterações que se mostrem necessárias;

m) Assegurar os mecanismos tendentes e necessários à progressão 
dos trabalhadores nas respetivas carreiras;

n) Executar os procedimentos necessários aos concursos de recruta-
mento de pessoal;

o) Assegurar o processamento e pagamento de todos os vencimentos 
e abonos do pessoal e a retenção dos respetivos descontos;

p) Elaborar e conferir os mapas e relações de descontos processados 
nos vencimentos dos trabalhadores;

q) Fazer cumprir as obrigações fiscais a que os trabalhadores estão 
sujeitos, de acordo com as normas em vigor e diretamente relacionadas 
com o Município;

r) Calcular ajudas de custo, subsídio de transporte, trabalho extraor-
dinário e processar os respetivos pagamentos;

s) Calcular os valores das comparticipações nas despesas com a saúde 
e processar os respetivos pagamentos;

t) Recolher e tratar dados para fins estatísticos e de gestão, relativos 
a encargos salariais, trabalho extraordinário e noturno, ajudas de custo, 
comparticipações na doença, acidentes de trabalho, abonos complemen-
tares, subsídios e outros;

u) Assegurar o atendimento e esclarecimento do pessoal;
v) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos traba-

lhadores, nomeadamente os relativos a prestações familiares a crianças e 
jovens e promover as inscrições de trabalhadores na Segurança Social, 
ADSE, Caixa Geral de Aposentações e em outras instituições;

w) Organizar e manter atualizados os processos individuais de todo 
o pessoal;

x) Elaborar as listas de antiguidade do pessoal e proceder à sua pu-
blicitação;

y) Assegurar os procedimentos administrativos relativos a férias, 
faltas e licenças;

z) Solicitar a verificação de faltas e licenças por doença e assegurar 
o expediente respeitante a juntas médicas;

aa) Proceder ao controlo da assiduidade e promover a realização dos 
procedimentos necessários junto dos serviços respetivos;

bb) Controlar o cumprimento do dever de pontualidade relativa-
mente aos serviços cujo pessoal efetua marcação através de processo 
informático;

cc) Promover e acompanhar os diferentes tipos de ação social a de-
senvolver junto dos trabalhadores e suas famílias;

dd) Propor e dar execução às normas em vigor sobre higiene e segu-
rança e saúde no trabalho;

ee) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas.

Secção Financeira:
a) Assegurar a gestão das finanças do Município;
b) Assegurar a elaboração dos documentos previsionais: grandes 

opções do plano e orçamento, bem como as respetivas modificações 
(revisões e alterações), em colaboração com os diversos serviços;

c) Proceder à elaboração dos documentos de prestação de contas e 
respetivo relatório de gestão;

d) Apuramento dos resultados mensais, possibilitando, além do re-
sultado líquido global, os resultados dos centros de responsabilidade e 
as margens dos serviços prestados pelo Município;

e) Facultar ao Executivo um claro e contínuo conhecimento da si-
tuação económico -financeira do Município e da evolução dos gastos 
por unidade orgânica e assegurar uma atividade regular de informação 
interna relativa à situação financeira do Município;

f) Organizar os processos para obtenção de crédito junto das institui-
ções financeiras e proceder ao respetivo acompanhamento;

g) Efetuar consultas de mercado com vista à locação ou aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços que se tornem necessários ao 
funcionamento de serviços ou à prossecução das suas atividades;

h) Efetuar os procedimentos administrativos inerentes à contratação 
pública;

i) Propor o tipo de procedimento para a locação ou aquisição de 
bens móveis e aquisição de serviços solicitados pelos serviços requi-
sitantes;

j) Efetuar a proposta de cabimento para formação de contratos de 
locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços 
solicitados pelos serviços requisitantes;

k) Efetuar a proposta de compromisso orçamental para formação de 
contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e imóveis e de 
aquisição de serviços, solicitados pelos serviços requisitantes;

l) Fazer o controlo das contas bancárias, assegurar a reconciliação 
permanente das mesmas;

m) Assegurar a contabilização e entrega atempada do IVA e das demais 
receitas cobradas por operações de tesouraria;

n) Acompanhar o funcionamento dos Serviços de Tesouraria;
o) Assegurar a realização de balanços ao cofre municipal;
p) Assegurar a cabimentação relativamente aos projetos de realização 

de despesas;
q) Garantir o compromisso dos documentos representativos de despesa 

por parte do Município;
r) Assegurar o cumprimento da legislação relativa à assunção de 

compromissos e pagamentos em atraso;
s) Verificar os lançamentos contabilísticos inerentes à arrecadação 

das receitas municipais;
t) Efetuar o pagamento de todas as despesas devidamente cabimen-

tadas, depois de autorizadas;
u) Efetuar os procedimentos contabilísticos inerentes ao encerramento 

das contas;
v) Fornecer às diversas entidades todos os elementos contabilísticos 

e financeiros, obrigatórios por lei;
w) Proceder à organização dos processos relativos ao IMI, derramas, 

subsídios ou outros;
x) Proceder ao controlo de prazos e valores das prestações e efetuar, 

em tempo, o pagamento das despesas debitadas em conta e relativas a 
empréstimos, locações financeiras ou outras;

y) Proceder às reconciliações das diferentes contas correntes, nomea-
damente de Devedores e Credores, bem como de Estado e Outros Entes 
Públicos e outras entidades;

z) Elaborar os balancetes e relatórios mensais sobre a situação fi-
nanceira;

aa) Coligir e concentrar todos os elementos relativos a despesas com 
obras ou outros encargos em contas correntes organizadas visando a 
execução do plano plurianual de investimentos;

bb) Proceder a todos os registos das existências, em estreita colabo-
ração com os serviços de aprovisionamento e armazém;

cc) Assegurar o funcionamento da Contabilidade de Custos;
dd) Executar, nos termos legais, a contabilidade orçamental e patri-

monial, arquivando os necessários comprovativos, com vista ao controlo 
de todos os movimentos de caráter financeiro;

ee) Assegurar a elaboração e remessa às entidades competentes dos 
elementos obrigatórios por lei;

ff) Colaborar com todos os serviços tendo em vista o regular funcio-
namento do circuito classificativo dos documentos;

gg) Emitir certidões das importâncias entregues pelo Município a 
outras entidades;

hh) Proceder ao cabimento de todos os documentos geradores de 
despesa;

ii) Comprometer as verbas necessárias à realização de despesas;
jj) Efetuar o processamento e a liquidação de todas as despesas depois 

de devidamente autorizadas;
kk) Efetuar os procedimentos contabilísticos inerentes à execução do 

orçamento do Município;
ll) Processar a liquidação e cobrança das receitas provenientes de 

outras entidades;
mm) Proceder ao controlo das diferentes contas correntes, nomeada-

mente de Devedores e Credores, bem como de Estado e Outros Entes 
Públicos e outras entidades;

nn) Remeter aos empreiteiros, fornecedores ou outras entidades os 
cheques relativos a pagamentos efetuados, exigindo e controlando a 
remessa dos respetivos recibos;

oo) Efetuar os procedimentos necessários à transferência atempada 
das importâncias cobradas para as diversas entidades, por operações 
de tesouraria, e remeter às mesmas o comprovativo das importâncias 
pagas;

pp) Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação 
das gerências findas;

qq) Assegurar a determinação e o apuramento do custo unitário de 
bens e serviços;

rr) Assegurar a valorização dos produtos e serviços prestados, de 
forma a fornecer elementos para o controlo de gestão, apoiando, dentro 
das suas possibilidades, a tomada de decisões;

ss) Organizar e classificar documentos que servem de suporte legal 
ao apuramento das despesas efetuadas, por centros de custos e de res-
ponsabilidade;

tt) Efetuar o apuramento do valor dos trabalhos realizados por adminis-
tração direta bem como dos custos das funções e dos custos subjacentes 
à fixação de tarifas e preços de bens e serviços;

uu) Proceder ao registo diário de todos os movimentos inerentes à 
receita e à despesa municipal;

vv) Conferir e controlar, diariamente, a receita cobrada pelos serviços 
municipais que efetuem cobranças e proceder ao respetivo registo;

ww) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão 
do património do Município;
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xx) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário;
yy) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização setorial 

pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço;
zz) Manter atualizado o cadastro e o inventário valorizado do patri-

mónio existente e a sua afetação aos diversos serviços;
aaa) Participar nas equipas de contagem física das existências, tra-

balho administrativo e supervisão;
bbb) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 

quando deteriorados ou inúteis;
ccc) Assegurar as demais atividades que lhe sejam superiormente 

determinadas.

Secção de Obras Particulares:
a) Assegurar a gestão administrativa dos processos de obras parti-

culares, promovendo consultas a entidades, recolhendo os necessários 
pareceres internos dos serviços e preparando -os para serem presentes 
para decisão;

b) Organizar informações e pareceres administrativos de obras par-
ticulares;

c) Proceder ao controlo sistemático dos prazos legais para a instrução 
e resolução dos pedidos;

d) Proceder à recolha de elementos e sua organização com vista à 
realização de estatísticas sobre obras particulares;

e) Informar os processos de obras no que se reporta a sua correção 
formal relativamente aos projetos de especialidades;

f) Efetuar o atendimento e prestar informações ao público no âmbito 
de todos os assuntos relacionados com o licenciamento de obras parti-
culares, nomeadamente sobre os procedimentos administrativos a adotar 
para cumprimento das disposições legais;

g) Proceder à verificação dos documentos recebidos, por forma a 
serem respeitadas as normas legais e regulamentares em vigor;

h) Emitir licenças e guias de receita;
i) Efetuar a liquidação e apuramento das taxas;
j) Emitir alvarás de loteamento e de obras de urbanização, procedendo 

aos respetivos registos;
k) Fornecer plantas de localização e cópias de planos municipais;
l) Efetuar, no âmbito da respetiva competência, cobrança de receitas 

e fazer entrega diária, na Tesouraria, das quantias cobradas;
m) Garantir a realização das tarefas inerentes ao licenciamento e 

registo em matéria de publicidade e de ocupação da via pública;
n) Assegurar as demais atividades que lhe sejam superiormente de-

terminadas.

Ação Social, Cultural e Turismo:
a) Efetuar estudos de diagnóstico que caracterizem as tipologias das 

famílias residentes no Município, as suas carências sociais, económicas 
e de saúde, bem como a identificação das causas de marginalidade e 
delinquência de grupos específicos;

b) Proceder à realização de estudos de diagnóstico da realidade juvenil 
do Município;

c) Proceder à realização de estudos e projetos para definição e im-
plementação de novos equipamentos para a infância, juventude, idosos, 
tendo sempre presente as necessidades específicas das pessoas portadoras 
de deficiência;

d) Desenvolver ações de apoio às famílias, à infância, à juventude, aos 
idosos e à comunidade em geral, bem como a grupos de risco específicos, 
nomeadamente a nível da toxicodependência;

e) Assegurar a dinamização do espaço família promovendo ações 
de caráter pedagógico e terapêutico e desenvolver ações destinadas a 
promover a interação familiar;

f) Promover, em estreita articulação com outras entidades, programas 
especiais cobrindo as áreas da prevenção de acidentes e de comportamen-
tos de risco, da violência, do sucesso educativo, da saúde, do emprego, 
do planeamento familiar, da economia doméstica;

g) Garantir o cumprimento dos protocolos estabelecidos com outras 
entidades na área da ação social, saúde e juventude;

h) Colaborar no funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens, do Apoio Domiciliário e o Rendimento Social de Inserção, 
nos aspetos da competência municipal e encaminhar casos de carências 
sociais detetados para os organismos competentes da administração 
central e regional;

i) Estimular e apoiar a criação e o funcionamento de associações de 
solidariedade social, nas áreas da infância, da terceira idade, das pessoas 
portadoras de deficiência e dos toxicodependentes;

j) Propor, promover e apoiar programas de ocupação de tempos livres 
e atividades destinadas à infância, juventude, idosos e deficientes;

k) Dinamizar estruturas concelhias de coordenação, nos domínios 
da ação social, saúde e juventude e promover ou apoiar a realização de 
encontros concelhios na área social e da saúde;

l) Colaborar com o Centro de Saúde na realização de ações de in-
formação e divulgação na área da prevenção e profilaxia da saúde das 
populações, nomeadamente através de campanhas específicas;

m) Assegurar a implementação e o desenvolvimento da Rede Social 
no Município;

n) Promover a atribuição de habitações, quando tal esteja legalmente 
confiado ao Município;

o) Propor os programas e ações tendentes à resolução do problema 
da habitação, apoiar a venda de habitações camarárias aos respetivos 
inquilinos que o desejem e colaborar com organismos congéneres e 
outros serviços municipais na resolução do problema habitacional do 
Município;

p) Realizar ações que conduzam a uma mais fácil adaptação às novas 
condições habitacionais nos processos de realojamento;

q) Implementar projetos de intervenção comunitária destinados a 
promover a integração dos moradores de habitações municipais no 
meio socioeconómico;

r) Propor a atribuição de subsídios no âmbito do arrendamento urbano 
e de acordo com o regulamento em vigor;

s) Assegurar serviços de informação e encaminhamento aos jovens 
facilitando o seu conhecimento de oportunidades e de mecanismos 
específicos de apoio existentes;

t) Proceder à articulação das atividades da juventude no Município e 
colaborar com associações juvenis, associações de estudantes e outros 
agentes ligados a atividades com jovens, na dinamização de projetos de 
intervenção comunitária local ou concelhia;

u) Promover os contactos e relações a estabelecer com os órgãos da ad-
ministração central e regional com competência na área da juventude;

v) Criar condições para precaver/evitar situações de comportamentos 
desviantes que, tendencialmente, atingem a população mais jovem;

w) Promover a realização de ações de formação, informação e en-
caminhamento, no sentido da prevenção de comportamentos de risco 
da juventude, em articulação com outras entidades locais, regionais, 
nacionais e, eventualmente, estrangeiras;

x) Promover ações destinadas ao apoio e integração da população 
imigrante;

y) Promover o desenvolvimento do ensino da língua portuguesa para 
os imigrantes, em parceria com outras entidades;

z) Desenvolver atividades de promoção e valorização das diferentes 
culturas presentes no concelho;

aa) Promover ações formativas dirigidas à população em geral, abor-
dando a temática da imigração;

bb) Proceder ao atendimento específico das famílias, dos imigrantes 
e da população em geral em diferentes áreas relevantes como a saúde, 
o emprego, a habitação social, encaminhando quando necessário para 
as entidades que possibilitem a resolução dos seus assuntos;

cc) Promover e incentivar a difusão e criação de cultura nas suas 
variadas manifestações (música, teatro, artes plásticas, cinema, lite-
ratura, dança, edição, etc.), valorizando os espaços e equipamentos 
disponíveis;

dd) Assegurar a gestão e dinamização dos equipamentos culturais 
municipais e a sua conservação e manutenção;

ee) Articular com as escolas as visitas de alunos e professores aos 
equipamentos culturais e promover a implementação e desenvolvimento 
de serviços educativos nesses mesmos equipamentos;

ff) Fomentar a utilização pública dos equipamentos culturais, pre-
conizada nos protocolos assinados com coletividades, associações e 
outras organizações;

gg) Proceder à articulação das atividades culturais no Município 
fomentando a participação alargada das associações, coletividades e 
outras organizações;

hh) Coordenar ações de dinamização sobre matérias relacionadas com 
o conhecimento e divulgação dos valores patrimoniais do Município, 
história e tradições locais;

ii) Organizar atividades no âmbito da etnografia e dos legados e es-
pólios documentais, incluindo os equipamentos musealizados relativos 
a esses mesmos legados e espólios;

jj) Colaborar na organização e implementação de eventos de natureza 
cultural;

kk) Proceder à conservação e restauro dos acervos museológicos;
ll) Promover o inventário, classificação, proteção, conservação e 

restauro do património cultural do Município;
mm) Coordenar a atividade editorial da autarquia elaborando o plano 

das publicações de índole cultural;
nn) Propor e promover a elaboração e publicação dos resultados das 

pesquisas e da investigação;
oo) Assegurar a promoção de ações com vista ao apoio das bibliotecas 

escolares;
pp) Realizar o tratamento documental do acervo da biblioteca;
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qq) Promover o serviço de venda de publicações municipais;
rr) Propor a celebração de acordos de cooperação e protocolos com 

instituições e entidades visando a concretização de projetos e programas 
de desenvolvimento cultural do Município e preservação do património 
cultural e assegurar os contactos e relações com os órgãos da adminis-
tração central e regional e associações nas áreas do património e da 
cultura;

ss) Colaborar e dar apoio próximo às associações e grupos culturais 
com vista ao desenvolvimento das infraestruturas e à melhoria dos 
métodos de gestão dos recursos locais;

tt) Propor e concretizar programas de intercâmbio de grupos a nível 
intermunicipal, nacional ou internacional;

uu) Dinamizar as atividades económicas do concelho, nomeadamente 
ao nível do turismo, hotelaria, restauração, artesanato, imobiliário, cons-
trução civil e agricultura;

vv) Promover ações visando o desenvolvimento das PME’s, do asso-
ciativismo e promover o empreendedorismo;

ww) Realizar estudos e elaborar propostas no âmbito do desenvolvi-
mento turístico do Município;

xx) Assegurar a realização de ações inerentes à promoção turística 
do Município;

yy) Promover e implementar eventos e assegurar a realização das ações 
de animação turística, no âmbito da intervenção municipal;

zz) Assegurar a realização regular, com especial incidência nos perío-
dos de maior afluência turística e em lugares públicos, de espetáculos, 
como meios de atração e animação turísticas;

aaa) Assegurar a realização das adequadas atividades de animação 
turística nas feiras e exposições em que, fora da sua área de jurisdição, 
o Município participe;

bbb) Apoiar a realização de atividades culturais, desportivas, socio-
profissionais e outras que contribuam para a animação turística muni-
cipal e para a inserção das Caldas da Rainha nos circuitos turísticos 
internacionais;

ccc) Colaborar com os restantes serviços municipais e outros na rea-
lização de quaisquer eventos de cujo resultado se possam obter ganhos 
em termos da qualificação turística do Município;

ddd) Assegurar o funcionamento dos postos de turismo da responsa-
bilidade do Município;

eee) Assegurar a articulação de ações com a Região de Turismo do 
Oeste e outras entidades públicas e privadas;

fff) Levar a efeito, em parceria com outros operadores, no País e no 
estrangeiro, iniciativas promocionais do Município e das suas atividades 
económicas

ggg) Assegurar as demais atividades que lhe sejam superiormente 
determinadas.

27 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Fernando 
José da Costa.
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 MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PERA

Despacho n.º 735/2013
Para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-

-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, tornam -se públicos os seguintes 
documentos:

Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera 
relativo à criação de subunidades orgânicas flexíveis e suas definições, 
no que à matéria diz respeito;

Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera 
relativo à afetação/reafetação do pessoal do respetivo Mapa de Pessoal, 
para a estrutura orgânica hierarquizada da Câmara Municipal, no que 
à matéria diz respeito.

21 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando José Pires Lopes.

Criação de subunidades orgânicas flexíveis
 e suas definições

Fernando José Pires Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Cas-
tanheira de Pera, considerando que:

A — Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro compete à Assembleia Municipal aprovar o modelo de estrutura 
orgânica dos serviços municipais e fixar, nomeadamente, o número 
máximo de subunidades orgânicas;

B — A Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal, nos ter-
mos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a 
aprovação do seguinte:

Modelo de estrutura orgânica:
A organização interna dos serviços municipais corresponde a uma 

estrutura hierarquizada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º e 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Número máximo de unidades orgânicas flexíveis:
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis é de uma:
Divisão de Administração Autárquica — dirigida por um dirigente 

intermédio de 2.º grau — chefe de divisão.

Número máximo total de subunidades orgânicas:
No âmbito da Divisão de Administração Autárquica, o número má-

ximo total de subunidades orgânicas é de seis:
1 — Secção Administrativa;
2 — Secção de Recursos Humanos;
3 — Secção de Intervenção Socioeducativa e Cultural;
4 — Secção Financeira;
5 — Secção de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Património;
6 — Secção de Processamentos e de Gestão Contabilística das 

Águas.

C — Compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos do 
artigo 8.º e do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, criar as subunidades orgânicas.

Determino o seguinte:
O Município de Castanheira de Pera passará a ter as seguintes su-

bunidades orgânicas, integradas na unidade orgânica — Divisão de 
Administração Autárquica:

1 — Secção Administrativa
1.1 — Atendimento Geral
1.2 — Expediente Geral e Arquivo
1.3 — Taxas, Licenças e Tarifas
1.4 — Execuções Fiscais
2 — Secção de Recursos Humanos
2.1 — Recursos Humanos
3 — Secção de Intervenção Socioeducativa e Cultural
3.1 — Educação
3.2 — Ação Social
3.3 — Desporto e Tempos Livres
3.4 — Turismo
3.5 — Biblioteca, Museus e Cultura
4 — Secção Financeira
4.1 — Planeamento e Gestão Financeira
4.2 — Contabilidade
4.3 — Tesouraria
5 — Secção de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Património
5.1 — Aprovisionamento
5.2 — Gestão de Stocks
5.3 — Património
6 — Secção de Processamentos e de Gestão Contabilística das 

Águas
6.1 — Processamentos
6.2 — Gestão Contabilística das Águas

Competências genéricas dos responsáveis pelas Secções:
1 — Aos titulares dos cargos de chefia são conferidos, nos termos 

legais, os poderes necessários ao pleno exercício das competências 
atribuídas à subunidade orgânica que chefiam, de acordo com despacho 
proferido pelo Presidente da Câmara Municipal.

2 — Os titulares dos cargos de chefia exercem, na respetiva subuni-
dade orgânica, as seguintes competências:

a) Chefiar o pessoal a eles afeto, distribuindo e orientando o serviço 
pela forma mais conveniente, zelando pela assiduidade e pela correta e 
atempada execução das atividades a seu cargo;

b) Preparar o expediente e elaborar os pareceres e informações que 
se mostrem necessários para habilitar a decisão superior;

c) Formular as sugestões que julgar convenientes para a melhoria ou 
oportunidade do desempenho, ou para aumentar a eficácia e eficiência 
dos serviços;

d) Pronunciar -se sobre a oportunidade das férias e dos regimes de 
prestação de trabalho, propondo, quando for caso disso, o seu prolon-
gamento;
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e) Solicitar aos responsáveis a colaboração de outros trabalhadores, 
quando seja necessária a constituição de equipas, especialmente no caso 
de prestação de trabalho extraordinário ou em dias feriados, de descanso 
semanal ou complementar;

f) Participar ao respetivo superior hierárquico indícios de infrações 
disciplinares de que tiverem conhecimento;

g) Organizar e promover o controlo de execução dos trabalhos adstri-
tos à secção, tendo em vista o cumprimento dos objetivos fixados, bem 
como proceder à avaliação dos resultados alcançados;

h) Assinar a correspondência da sua competência e aquela cuja dele-
gação lhe tenha sido cometida;

i) Resolver as dúvidas que em matéria de serviço lhe sejam apre-
sentadas pelos trabalhadores da sua secção, expondo -as ao dirigente 
da Unidade Orgânica, quando as não consiga resolver, ou sejam da 
competência daquele responsável;

j) Preparar a remessa ao arquivo dos processos ou documentos que 
se mostrem desnecessários, ou sejam dados por findos;

k) Fornecer ao superior hierárquico relatórios das atividades desen-
volvidas, na forma que por este lhe tenha sido solicitada;

l) Zelar pelas instalações a seu cargo, respetivo mobiliário e equi-
pamentos;

m) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis ao serviço;

n) Promover a qualificação do pessoal da subunidade;
o) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

As competências das subunidades orgânicas são as seguintes:
1 — Secção Administrativa
a) Esta secção compreende os seguintes serviços:
Atendimento Geral
Expediente Geral e Arquivo
Taxas, Licenças e Tarifas
Execuções Fiscais

b) Ao responsável pela Secção Administrativa compete a coordena-
ção, orientação e supervisão das atividades desenvolvidas nos serviços 
descritos na alínea anterior.

1.1 — Compete ao serviço de Atendimento Geral:
a) Atender o público e encaminhá -lo para os serviços adequados, 

quando for caso disso;
b) Apoiar os atos solenes de instalação dos Órgãos do Município;
c) Prestar apoio administrativo aos órgãos municipais, nomeada-

mente:
i) Organizar e manter atualizado o ficheiro de membros da Assem-

bleia Municipal;
ii) Receber e dar o andamento adequado à correspondência de e para 

a Mesa e membros da Assembleia Municipal;
iii) Preparar e distribuir, dentro dos prazos regulamentares e de acordo 

com as instruções emanadas do Presidente da Assembleia, as Ordens 
de Trabalho e respetiva documentação para as sessões da Assembleia 
Municipal;

iv) Secretariar e dar apoio administrativo e logístico às sessões da 
Assembleia Municipal;

v) Dar seguimento às deliberações da Assembleia Municipal que res-
peitam à secção e encaminhar as restantes para os serviços respetivos;

vi) Coordenar, organizar e distribuir aos membros da Câmara Muni-
cipal a documentação de trabalho e de outra natureza;

vii) Dar apoio administrativo e logístico às reuniões da Câmara Mu-
nicipal;

viii) Arquivar os documentos originais, como sejam propostas, deli-
berações, moções e outras de natureza semelhante, independentemente 
de, sobre eles, a Câmara Municipal ter tomado uma decisão;

ix) Organizar para encadernação os livros de Atas dos Órgãos Muni-
cipais, com os respetivos livros de documentos anexos;

x) Enviar à Presidência e Vereação os pedidos de informação e ou 
documentação específica;

d) Centralizar e enviar para publicação no boletim municipal todos 
os despachos provindos da Presidência e Vereação e deliberações que 
careçam de publicidade;

e) Enviar para publicação no Diário da República e órgãos da comu-
nicação social, as publicações obrigatórias por lei, com exceção das re-
lativas aos concursos públicos de aprovisionamento e de empreitadas;

f) Assegurar o exercício das competências cometidas por lei ao Mu-
nicípio, relativas ao recenseamento da população, aos atos eleitorais e 
ao recenseamento militar;

g) Administrar, em articulação com o serviço de Ambiente e Salubri-
dade, os cemitérios sob jurisdição municipal, cumprindo as disposições 
legais e regulamentares a eles referentes;

h) Manter atualizados os registos relativos a inumações, exumações, 
transladações e perpetuidade de sepulturas;

i) Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 
perpétuas e jazigos, mantendo atualizado o respetivo registo;

j) Assegurar o registo central de alvarás expedidos;
k) Preparar e submeter a visto do Tribunal de Contas os atos e contratos 

que devam ser objeto de fiscalização prévia, exceto aqueles em que, para 
tanto, seja competente outro serviço municipal;

l) Assegurar o atendimento geral telefónico da Câmara Municipal;
m) Desenvolver, em colaboração com todos os serviços municipais, 

as ações necessárias à melhoria dos serviços prestados no âmbito da 
informação e atendimento ao munícipe;

n) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

1.2 — Compete ao serviço de Expediente Geral e Arquivo:
a) Assegurar a receção, registo, classificação e distribuição de corres-

pondência e outros documentos de e para o Município;
b) Controlar a circulação interna do expediente;
c) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regula-

mentos, ordens de serviço, requerimentos, correspondência e demais 
documentos;

d) Catalogar, indexar, registar e preservar os documentos, livros e 
processos que lhe sejam remetidos pelos diversos serviços municipais, 
assegurando a existência de um arquivo geral e procedendo à digitali-
zação dos mesmos, sempre que possível;

e) Gerir o arquivo administrativo;
f) Assegurar o serviço público de consulta de documentos;
g) Organizar o serviço de acesso ao arquivo geral, de forma a que a 

consulta do mesmo seja célere e acessível aos diversos órgãos e serviços 
municipais;

h) Arquivar todos os protocolos celebrados pelo Município, enviando 
cópias aos serviços respetivos, quando necessário;

i) Efetuar, de acordo com a lei e os prazos estabelecidos, a triagem 
de documentos a conservar e a destruir;

j) Organizar e dar sequência aos processos administrativos do interesse 
dos munícipes quando não exista outro Serviço com essa finalidade;

k) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do en-
quadramento legal aplicável.

1.3 — Compete ao serviço de Taxas, Licenças e Tarifas:
a) Liquidar taxas, licenças e outras receitas;
b) Emitir as guias de receita referentes às receitas municipais;
c) Expedir avisos e editais para pagamento de licenças, taxas e outras 

receitas;
d) Satisfazer outras situações relacionadas com taxas e licenças;
e) Apresentar propostas de taxas e preços;
f) Manter atualizados os ficheiros de informação relacionados com 

as diferentes taxas, licenças e outras receitas;
g) Dar cumprimento às posturas e regulamentos municipais, no âmbito 

da sua atuação;
h) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

1.4 — Compete ao serviço de Execuções Fiscais:
a) Efetuar a cobrança coerciva das dívidas ao Município, instaurando, 

organizando e promovendo a execução dos respetivos processos;
b) Proceder ao registo, organização e controlo dos processos de co-

brança coerciva de dívidas ao Município resultantes da atividade deste;
c) Efetuar operações de relaxe e promover a instauração e andamento 

dos processos de execução fiscal;
d) Realizar penhoras;
e) Assegurar os atos processuais não decisórios necessários ao de-

senvolvimento dos processos;
f) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do en-

quadramento legal aplicável.

2 — Secção de Recursos Humanos
1 — A Secção de Recursos Humanos compreende o serviço de Re-

cursos Humanos.
2 — Ao responsável pela Secção de Recursos Humanos compete a 

coordenação, orientação e supervisão das atividades desenvolvidas no 
respetivo serviço.

2.1 — Compete ao serviço de Recursos Humanos:
a) Proceder à gestão administrativa do pessoal ao serviço da Câmara 

Municipal;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1631

b) Proceder às ações administrativas relativas ao recrutamento, sele-
ção, mobilidade e cessação de funções dos trabalhadores;

c) Garantir o apoio técnico adequado ao acolhimento e integração 
dos novos trabalhadores;

d) Elaborar e manter atualizado o mapa de pessoal;
e) Assegurar o registo e controle da assiduidade e pontualidade;
f) Organizar e atualizar os processos individuais dos trabalhadores;
g) Instruir os processos de aposentação dos trabalhadores;
h) Proceder a todos os atos relativos ao processamento dos venci-

mentos, abonos, prestações complementares e horas extraordinárias 
dos trabalhadores;

i) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais;
j) Instruir todos os processos relacionados com acidentes de trabalho;
k) Apoiar a instrução de processos de inquérito, disciplinares e outros;
l) Colaborar na organização e gestão do orçamento no que concerne 

à área de pessoal;
m) Elaborar e gerir o mapa de férias;
n) Organizar e assegurar a aplicação do sistema integrado de avaliação 

de desempenho;
o) Assegurar a divulgação das normas que imponham deveres ou 

confiram direitos aos trabalhadores;
p) Elaborar o balanço social;
q) Assegurar os procedimentos administrativos relativos a estágios 

profissionais e estágios curriculares;
r) Proceder ao levantamento das necessidades de formação, elaborar 

e submeter à aprovação o correspondente plano anual e dinamizar a 
sua implementação;

s) Assegurar os procedimentos relativos à frequência, pelos trabalha-
dores, de ações de formação, colóquios, sessões de trabalho e similares, 
não integradas na alínea anterior;

t) Acompanhamento e controlo das atividades no âmbito da higiene, 
segurança e saúde no trabalho;

u) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

3 — Secção de Intervenção Socioeducativa e Cultural
a) Esta Secção compreende os seguintes serviços:
Educação
Ação Social
Desporto e Tempos Livres
Turismo
Biblioteca, Museus e Cultura

b) Ao responsável pela Secção de Intervenção Socioeducativa e Cul-
tural compete a coordenação, orientação e supervisão das atividades 
desenvolvidas nos serviços descritos na alínea anterior.

c) Esta Subunidade presta ainda apoio ao Conselho Municipal de 
Educação, ao Conselho Local de Ação Social e à Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens.

3.1 — Compete ao serviço de Educação:
a) Promover o levantamento das necessidades no âmbito das suas 

competências;
b) Colaborar na promoção da otimização da utilização de recursos 

na área educativa;
c) Executar todas as tarefas e ações abrangidas pelas competências 

municipais em matéria de ação social escolar, transportes escolares e 
outras no domínio da educação, bem como prestar outros apoios às 
atividades escolares, estabelecendo relações de cooperação com os 
órgãos da administração central;

d) Cooperar com jardins de infância e escolas da rede pública em 
projetos e iniciativas que potenciem a função social da escola;

e) Assegurar a gestão dos equipamentos educativos da administra-
ção municipal, colaborando, sempre que conveniente, com os diversos 
serviços municipais com envolvimento nesta matéria;

f) Desenvolver contactos e promover a celebração de protocolos com 
instituições educativas públicas e particulares, coletividades, organi-
zações juvenis e outras entidades, visando a melhoria da qualidade do 
processo educativo;

g) Criar condições para o futuro alargamento da competência muni-
cipal relativamente ao sistema de educação;

h) Monitorizar a implementação da Carta Educativa, bem como propor 
a revisão/atualização da mesma;

i) Colaborar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento das 
Atividades de Enriquecimento Extracurricular;

j) Gerir o refeitório escolar municipal;
k) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do en-

quadramento legal aplicável.

3.2 — Compete ao serviço de Ação Social:
a) Implementar e acompanhar projetos promovidos pela Câmara 

Municipal, envolvendo todos os agentes sociais locais, promovedores 
do desenvolvimento local, em geral, e da qualidade de vida das popu-
lações, em particular;

b) Apoiar, logística e tecnicamente, as instituições e associações 
criadas a partir dos diferentes projetos comunitários;

c) Promover a organização de processos respeitantes ao parque de 
habitação social municipal;

d) Realizar estudos e inquéritos económico -sociais conducentes à 
caraterização do concelho nos domínios da ação social e à identificação 
de grupos de risco e de situações de carência social;

e) Propor ações e medidas concretas de intervenção tendentes à reso-
lução ou mitigação das situações de carência social detetadas;

f) Executar as medidas de política social, designadamente, as de apoio 
à infância e aos idosos, que forem aprovadas pelos órgãos autárquicos, 
no âmbito das atribuições do Município nestes domínios;

g) Atender e encaminhar situações de Ação Social;
h) Propor, elaborar e participar em candidaturas de âmbito social, bem 

como acompanhar o seu desenvolvimento e implementação;
i) Promover ativamente o apoio ao imigrante, através do CLAII 

(Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes);
j) Participar no Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de 

Inserção;
k) Coordenar a atuação da Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens em Risco;
l) Coordenar o Programa Rede Social, incluindo a dinamização do 

Conselho Local de Ação Social e respetivo Núcleo Executivo;
m) Dinamizar o SIM -PD (serviço de informação e mediação para 

pessoas com deficiência);
n) Colaborar com instituições vocacionadas para a intervenção na 

área da ação social, nomeadamente, instituições particulares de soli-
dariedade social, rentabilizando os recursos existentes e fomentando a 
participação da população;

o) Colaborar com as autoridades sanitárias na eliminação de atentató-
rios de saúde pública em ações de educação para a saúde e em campanhas 
de sensibilização da população;

p) Participar na prestação de serviços e de apoio a estratos sociais 
desfavorecidos ou dependentes;

q) Promover ações de informação, sensibilização e formação profis-
sional, bem como acompanhar iniciativas de emprego;

r) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do en-
quadramento legal aplicável.

3.3 — Compete ao serviço de Desporto e Tempos Livres:
a) Dinamizar a atividade desportiva, fomentando a participação alar-

gada de coletividades, escolas e outras organizações;
b) Assegurar as ligações com agentes desportivos do concelho;
c) Assegurar o funcionamento, na sua área de intervenção, e a gestão 

dos equipamentos e infraestruturas desportivas municipais e estabelecer 
acordos no sentido de utilização de instalações dessa natureza pela 
população em geral;

d) Assegurar o funcionamento, na sua área de intervenção, e a gestão 
dos equipamentos e infraestruturas lúdicas e de lazer municipais;

e) Acompanhar e apoiar as coletividades, associações e demais enti-
dades que fomentem a prática desportiva;

f) Promover programas próprios de ocupação temporária de jovens e 
participar nos organizados pela administração central;

g) Promover o intercâmbio de jovens a nível intermunicipal, nacional 
e internacional;

h) Propor e implementar ações de ocupação de tempos livres das 
populações;

i) Organizar e superintender campos de férias;
j) Fomentar a criação de parques de campismo e outros equipamentos 

destinados à ocupação dos tempos livres e superintender a sua gestão;
k) Fomentar a construção de instalações e a aquisição de equipamentos 

para a prática desportiva e recreativa;
l) Potenciar a atividade de coletividades recreativas;
m) Promover a articulação das atividades desportivas e juvenis no 

concelho, fomentando a participação naquelas iniciativas;
n) Criar e efetuar o acompanhamento do Conselho Municipal da 

Juventude;
o) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

3.4 — Compete ao serviço de Turismo:
a) Inventariar e promover as potencialidades turísticas, culturais e 

paisagísticas do concelho, promovendo os locais de interesse, as infra-
estruturas e as iniciativas que potenciem este setor;
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b) Propor a criação de infraestruturas de apoio ao turismo;
c) Colaborar com os organismos regionais e nacionais de fomento 

do turismo;
d) Promover, divulgar e dinamizar atividades de interesse turístico;
e) Propor e desenvolver ações de acolhimento aos turistas, nomea-

damente, na definição e promoção de visitas guiadas, rotas temáticas e 
circuitos de interesse cultural, ambiental, percursos pedestres e turismo 
de natureza;

f) Garantir um atendimento de qualidade na informação turística 
prestada aos utilizadores;

g) Proceder à recolha, organização e edição de informações de toda 
a oferta turística do concelho;

h) Registar e manter atualizada uma base de dados de materiais e 
produtos produzidos sobre oferta turística, de forma a garantir a racio-
nalização de meios e a reutilização de materiais;

i) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

3.5 — Compete ao serviço de Biblioteca, Museus e Cultura:
a) Dinamizar as manifestações de arte no concelho, designadamente, o 

teatro, a música e as atividades artesanais e promover estudos e edições 
destinados a recolher e divulgar a etnografia local, bem como a realização 
de exposições temporárias que poderão ter um caráter itinerante;

b) Proceder ao levantamento e estudo do património histórico, cul-
tural, arquitetónico e artístico do concelho e inventariar os dados daí 
resultantes;

c) Zelar pela defesa, divulgação e promoção do património histórico, 
cultural, arquitetónico e artístico do concelho;

d) Manter atualizado o roteiro das festas populares e acontecimentos 
culturais do concelho;

e) Fomentar a elaboração e assegurar a implementação de uma agenda 
cultural e recreativa;

f) Organizar ou colaborar na organização dos eventos municipais;
g) Coordenar e superintender a gestão dos museus municipais;
h) Elaborar e gerir o conteúdo da página eletrónica do Município, 

em articulação com o Serviço de Coordenação, Comunicação e De-
senvolvimento;

i) Assegurar a organização e manutenção do arquivo de imagens;
j) Propor novas aquisições para enriquecimento do espólio da Bi-

blioteca;
k) Controlar a necessidade de aquisição/manutenção das assinaturas 

dos periódicos;
l) Fazer a gestão do jornal “O Castanheirense”;
m) Promover a recolha e divulgação interna das matérias noticiosas 

de interesse para o Município;
n) Participar na elaboração e atualização de ficheiros com contactos 

de órgãos e profissionais da comunicação social;
o) Fazer o tratamento técnico da documentação (registo, catalogação, 

classificação e cotagem);
p) Recolher e elaborar estatísticas referentes às aquisições, ofertas e 

permutas da biblioteca municipal;
q) Assegurar a inscrição de leitores e gestão de empréstimos e de-

voluções;
r) Garantir a conservação e manutenção dos fundos documentais;
s) Construir e manter o fundo local, organizando e disponibilizando 

informação relativa à vida cultural e socioeconómica do concelho e 
da região;

t) Atender e prestar as indicações e esclarecimentos necessários aos 
utilizadores do serviço;

u) Garantir o bom funcionamento dos serviços de leitura e informação 
para crianças, jovens e adultos;

v) Apoiar os projetos pedagógicos no domínio do livro e da leitura;
w) Apoiar a organização e tratamento documental das bibliotecas 

escolares;
x) Propor e executar programas de animação cultural para adultos, 

jovens e crianças, que incentivem a população a frequentar e utilizar os 
serviços da biblioteca pública municipal;

y) Estimular e apoiar iniciativas promovidas por outros agentes cul-
turais, educativos e informativos, nomeadamente exposições, colóquios 
e debates;

z) Propor e promover a elaboração e publicação de documentos relati-
vos à divulgação das bibliotecas municipais (guia do leitor, regulamento, 
folhetos e outros materiais promocionais);

aa) Promover a difusão da produção editorial da Câmara Municipal;
bb) Realizar as atividades promovidas no âmbito da Rede Nacional 

de Bibliotecas Públicas;
cc) Propor formas de contactos com organismos oficiais privados e 

associativos, com vista ao estabelecimento de políticas de desenvolvi-
mento da biblioteca;

dd) Elaborar, editar e promover a distribuição do boletim municipal;

ee) Assegurar o funcionamento do espaço internet;
ff) Garantir a conservação, gestão e manutenção do acervo histórico 

municipal;
gg) Participar no processo de organização, classificação e manutenção 

do arquivo geral da Câmara Municipal;
hh) Assegurar outras funções que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

4 — Secção Financeira
a) Esta secção compreende os seguintes serviços:
Planeamento e Gestão Financeira
Contabilidade
Tesouraria

b) Ao responsável pela Secção Financeira compete a coordenação, 
orientação e supervisão das atividades desenvolvidas nos serviços des-
critos na alínea anterior.

4.1 — Compete ao serviço de Planeamento e Gestão Financeira:
a) Assegurar, com a colaboração dos órgãos autárquicos e restantes 

serviços municipais, a elaboração do plano plurianual de investimentos, 
do orçamento, das grandes opções do plano e dos restantes documentos 
contabilísticos previsionais, de acordo com as normas de execução 
contabilística em vigor;

b) Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos planos munici-
pais referidos na alínea anterior, propondo a adoção das consequentes 
medidas de reajuste;

c) Elaborar, organizar e dar publicidade aos mapas de execução do 
plano plurianual de investimentos e do orçamento, aos documentos de 
prestação de contas e preparar os elementos indispensáveis à elaboração 
do respetivo relatório;

d) Promover a programação da atividade da Tesouraria no que res-
peita, nomeadamente, a pagamentos a fornecedores e recebimentos de 
receitas;

e) Elaborar periodicamente relatórios financeiros e de execução das 
grandes opções do plano;

f) Assegurar o acompanhamento e a avaliação permanente do sistema 
de controlo interno;

g) Propor e proceder a operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades, controlar as contas correntes com instituições bancárias 
e acompanhar a evolução de empréstimos contraídos;

h) Apoiar o órgão executivo na definição da política e linhas de 
estratégia financeira do Município;

i) Elaborar e ou colaborar na realização dos estudos económico-
-financeiros que se revelem necessários no âmbito da atividade municipal;

j) Estudar e propor formas e fontes de financiamento das atividades 
municipais;

k) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

4.2 — Compete ao serviço de Contabilidade:
a) Rececionar, registar e conferir os elementos constantes dos docu-

mentos de receita e de despesa;
b) Rececionar e conferir os elementos constantes dos documentos 

emanados da Tesouraria e da Secção Administrativa;
c) Proceder à classificação de documentos e ao seu registo, mantendo 

em dia o sistema contabilístico do Município;
d) Instruir os processos de candidatura a fundos comunitários e outros, 

bem como acompanhar a sua execução física e financeira, em parceria 
com o Setor de Projetos, Obras Públicas e Equipamentos Municipais;

e) Proceder à emissão das autorizações/ordens de pagamento diárias 
e assegurar a articulação de circuitos e procedimentos com a Tesouraria;

f) Emitir periodicamente os documentos obrigatórios inerentes à 
execução do orçamento e do plano plurianual de investimentos;

g) Emitir e enviar mapas trimestrais das contas da autarquia e stocks 
de dívida municipal às entidades competentes;

h) Enviar as grandes opções do plano e orçamento, bem como as 
respetivas revisões e alterações às entidades competentes;

i) Proceder, mensalmente, à elaboração das reconciliações bancárias;
j) Proceder a balanços mensais junto da tesouraria;
k) Arquivar os documentos de receita e despesa;
l) Apurar os custos, proveitos e resultados associados às diversas 

funções municipais e manter uma estatística financeira necessária a um 
efetivo controlo de gestão;

m) Processar operações de tesouraria;
n) Conferir a classificação económica e processar requisições;
o) Arquivar os documentos referentes aos processamentos;
p) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.
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4.3 — Compete ao serviço de Tesouraria:
a) Arrecadar as receitas virtuais e eventuais;
b) Liquidar e cobrar juros de mora;
c) Efetuar todos os pagamentos de despesas, depois de devidamente 

autorizados;
d) Proceder mensalmente ao pagamento às diversas entidades das 

contas em operações de tesouraria;
e) Elaborar balancetes diários de caixa, que serão entregues na con-

tabilidade;
f) Proceder ao registo de todos os cheques emitidos e manter devida-

mente atualizada a respetiva conta corrente;
g) Manter devidamente escriturados todos os livros de tesouraria 

e cumprir as disposições legais e regulamentares sobre contabilidade 
municipal;

h) Manter devidamente informado o dirigente da unidade orgânica 
sobre qualquer anomalia dos serviços de tesouraria;

i) Controlar permanentemente as existências de fundos em dinheiro 
e contas bancárias;

j) Zelar pela segurança das existências em cofre;
k) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

5 — Secção de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Património
a) Esta secção compreende os seguintes serviços:
Aprovisionamento
Gestão de Stocks
Património

b) Ao responsável pela secção de Aprovisionamento, Gestão de Sto-
cks e Património compete a coordenação, orientação e supervisão das 
atividades desenvolvidas nos serviços descritos na alínea anterior.

5.1 — Compete ao serviço de Aprovisionamento:
a) Centralizar e uniformizar a aquisição de bens e serviços necessários 

ao desenvolvimento das atividades da autarquia;
b) Promover todos os procedimentos referentes à locação e aquisição 

de bens e serviços;
c) Proceder com eficiência e economia de meios, devendo privilegiar-

-se a celebração de contratos de fornecimentos contínuos para a aquisição 
de bens de consumo permanente;

d) Desencadear os procedimentos, de acordo com a natureza e valor 
previsíveis nos termos da legislação aplicável, quando recebidas as 
solicitações;

e) Promover a receção, análise e relatório, conjuntamente com o 
respetivo júri, das propostas apresentadas pelos fornecedores e pres-
tadores de serviços;

f) Submeter a despacho superior os relatórios contendo intenções de 
adjudicação e proceder à subsequente audiência dos interessados;

g) Comunicar os atos de adjudicação a todos os interessados;
h) Proceder à elaboração de registo/relatórios dos atos de adjudicação 

nas plataformas/ portais competentes;
i) Elaborar/comunicar reportes estatísticos às entidades competentes;
j) Proceder à emissão de requisições, submetendo -a a cabimentação 

junto da Contabilidade;
k) Expedir as requisições para os seus destinatários e enviar cópia 

para a contabilidade e para o armazém ou para o serviço recetor onde 
os bens deverão ser entregues;

l) Elaborar o plano anual de aprovisionamento, em colaboração com 
os diversos serviços e em consonância com as atividades constantes do 
plano de atividades;

m) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

5.2 — Compete ao serviço de Gestão de Stocks:
a) Providenciar a correta e adequada localização dos bens armaze-

nados;
b) Manter atualizado o ficheiro de stocks (inventário permanente) 

através do correto e atempado lançamento dos movimentos de entrada 
e saída de material, cabendo esta responsabilidade também ao serviço 
de Parque Auto, Oficinas e Estaleiro (nas partes aplicáveis);

c) Inventariar/conferir periodicamente e com a colaboração do serviço 
de Parque Auto, Oficinas e Estaleiro, os bens existentes nos diversos 
armazéns;

d) Propor níveis de stocks atendendo aos consumos anteriormente 
verificados, segundo critérios de economia de meios;

e) Satisfazer as requisições, devidamente autorizadas, quando existir 
material disponível em armazém;

f) Conferir as entregas de mercadorias e outros bens, cabendo esta 
responsabilidade também ao serviço de Parque Auto, Oficinas e Estaleiro 
(nas partes aplicáveis);

g) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

5.3 — Compete ao serviço de Património:
a) Promover e coordenar o levantamento e a sistematização da in-

formação que assegure o conhecimento de todos os bens do Município 
e respetiva localização;

b) Assegurar a gestão e controlo do património, incluindo a coordena-
ção do processamento das folhas de carga, entrega de um exemplar das 
mesmas ao serviço ou sector a quem os bens estão afetos, para afixação, 
bem como a implementação de controlos sistemáticos entre as folhas 
de carga, as fichas e os mapas de inventário;

c) Desenvolver e acompanhar todos os processos de inventariação, 
aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis, 
atentas as regras estabelecidas no POCAL e demais legislação aplicável;

d) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário, o qual 
não deve ser dado a outro bem, mesmo depois de abatido ao efetivo;

e) Manter os registos e os elementos necessários ao preenchimento 
das fichas de amortização;

f) Manter atualizados os registos e inscrições matriciais dos prédios 
urbanos e rústicos, bem como de todos os demais bens que, por lei, 
estão sujeitos a registo;

g) Proceder ao inventário anual;
h) Realizar verificações físicas periódicas e parciais, de acordo com 

as necessidades do serviço e em cumprimento do plano anual de acom-
panhamento e controlo que deve propor ao órgão executivo;

i) Colaborar e cooperar com todos os serviços municipais, recolher e 
analisar os contributos que visem um melhor desempenho do serviço;

j) Organizar e manter atualizado o inventário e o cadastro dos bens 
municipais;

k) Manter atualizadas as informações sobre quaisquer ónus, encargos 
ou responsabilidades que recaiam sobre bens do município;

l) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 
enquadramento legal aplicável.

6 — Secção de Processamentos e de Gestão Contabilística das Águas
a) Esta Secção compreende os seguintes serviços:
Processamentos
Gestão Contabilística das Águas

b) Ao responsável pela Secção de Processamentos e de Gestão Conta-
bilística das Águas compete a coordenação, orientação e supervisão das 
atividades desenvolvidas nos serviços descritos na alínea anterior.

6.1 — Compete ao serviço de Processamentos:
a) Processar operações de tesouraria;
b) Conferir a classificação económica e processar requisições;
c) Arquivar os documentos referentes aos processamentos;
d) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

6.2 — Compete ao serviço de Gestão Contabilística das Águas:
a) Inserir os índices dos consumos de água;
b) Calcular os valores das cobranças a efetuar;
c) Efetuar a leitura e cobrança de águas;
d) Proceder à faturação do serviço de águas;
e) Enviar as listagens às entidades competentes;
f) Proceder à emissão de guias de receita;
g) Efetuar listagens de débitos para posterior cobrança;
h) Assegurar outras funções, que lhe sejam cometidas, dentro do 

enquadramento legal aplicável.

Afetação/reafetação do pessoal do respetivo mapa
 de pessoal, para a estrutura

 orgânica hierarquizada da Câmara Municipal
Conforme estabelecido no artigo 8.º e no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-

-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, procedo à afetação/reafetação dos 
trabalhadores constantes do Mapa de Pessoal, em conformidade com a 
nova Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 
de Castanheira de Pera, com efeitos a 01/01/2013.

1 — As linhas mestras para a afetação/reafetação do pessoal do res-
petivo Mapa do Município, são as seguintes:

a) O Gabinete de Apoio ao Presidente acolherá o pessoal presente-
mente em exercício de funções no mesmo;
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b) O Gabinete Jurídico e de Contencioso acolherá o pessoal antes 
afeto à Assessoria Jurídica integrada na Unidade Orgânica de Admi-
nistração Geral;

c) O serviço de veterinária e Saúde Pública, acolherá o mesmo pessoal 
presentemente afeto, passando o serviço da Divisão de Planeamento, 
Obras Particulares, Urbanismo e Ambiente, para a dependência direta 
do Presidente da Câmara;

d) O Serviço de Coordenação, Comunicação e Desenvolvimento, 
integrado na Divisão de Administração Autárquica, acolherá parte do 
pessoal da Unidade Orgânica de Administração Geral;

e) O serviço de Sistemas Informáticos integrado na Divisão de Ad-
ministração Autárquica, acolherá o pessoal antes afeto ao serviço de 
Sistemas Informáticos (mesma designação), integrado na Unidade Or-
gânica de Administração Geral;

f) O serviço de Fiscalização integrado na Divisão de Administração 
Autárquica, acolherá o pessoal antes afeto ao serviço de Fiscalização 
(mesma designação), integrado na Divisão de Planeamento, Obras Par-
ticulares, Urbanismo e Ambiente;

g) As Secções Administrativa, de Recursos Humanos e de Intervenção 
Socioeducativa e Cultural, integradas na Divisão de Administração 
Autárquica, acolherão o pessoal antes afeto às secções com a mesma 
designação, mas integradas na Unidade Orgânica de Administração 
Geral;

h) As Secções Financeira, de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 
Património, e a Secção de Processamentos e de Gestão Contabilística das 
Águas, integradas na Divisão de Administração Autárquica, acolherão o 
pessoal antes afeto às secções com a mesma designação, mas integradas 
na Unidade Orgânica Financeira;

i) O Setor de Planeamento, Obras Particulares e Urbanismo, integrado 
na Divisão de Administração Autárquica, acolherá parte do pessoal 
antes afeto à Divisão de Planeamento, Obras Particulares, Urbanismo 
e Ambiente;

j) O Setor de Projetos, Obras Públicas e Equipamentos Municipais, 
integrado na Divisão de Administração Autárquica, acolherá o pessoal 
antes afeto à Unidade Orgânica de Projetos, Obras Públicas e Equipa-
mentos Municipais;

k) O Setor de Ambiente, integrado na Divisão de Administração Au-
tárquica, acolherá parte do pessoal antes afeto à Divisão de Planeamento, 
Obras Particulares, Urbanismo e Ambiente.

2 — As disposições apresentadas no n.º 1, concretizam -se em lista 
nominal e não dispensam nem se sobrepõem à produção de despachos 
futuros que concretizem a afetação ou reafetação do pessoal, nominal 
e individualmente, considerando a recentemente constituída estrutura 
e organização dos serviços.

206653173 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Despacho n.º 736/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 25.º, n.º 1, da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto de 2012 e o n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que a Assembleia 
Municipal do Entroncamento, em reunião de 20 de dezembro de 2012, 
aprovou o modelo de estrutura orgânica bem como a respetiva estrutura, 
apresentada sob proposta da Câmara Municipal do Entroncamento, 
aprovada na sua reunião de 4 de dezembro de 2012, onde também 
aprovou o regulamento orgânico dos serviços municipais, tal como a 
seguir se publica.

Mais se informa que nas referidas reuniões, ambos os órgãos aprova-
ram a manutenção das comissões de serviço dos Dirigentes Intermédios 
de 1.º e 2.º grau em funções nas unidades orgânicas nucleares e flexíveis 
criadas pelo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, 
publicado no Diário da República na 2.ª série n.º 250 de 28 de dezembro 
de 2010, determinando efeitos suspensivos sobre as correspondentes 
alterações introduzidas pela presente Estrutura Orgânica, de acordo com 
o n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Jaime Manuel Gonçalves Ramos.

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, estabeleceu um novo 

enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias 
Locais, tendo sido a razão de base para a última alteração do presente 
regulamento.

A Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto procede à adaptação à adminis-
tração local da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na redação que lhe é 

dada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado. De acordo com o n.º 1 do artigo 25.º da 
referida Lei n.º 49/2012, “os municípios devem aprovar a adequação 
das suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009 
de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na presente lei até 31 de 
dezembro de 2012”.

Conjugando o capítulo II da Lei n.º 49/2012, nomeadamente os arti-
gos 7.º, 8.º e 9.º, com o Decreto -Lei n.º 305/2009, verifica -se que existe 
a obrigatoriedade de alterar o número de unidades orgânicas nucleares 
e flexíveis atualmente em vigor. A revisão da estrutura orgânica obriga 
a repensar a organização no seu todo, pois implica a extinção das duas 
unidades orgânicas nucleares existentes e a redução do número de uni-
dades orgânicas flexíveis de dez para quatro.

O Decreto -Lei n.º 305/2009 indica que a organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração autárquica devem orientar-
-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantita-
tiva e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos 
cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Ad-
ministrativo. A estrutura até agora em vigor foi pensada para isso: para 
garantir a proximidade com o cidadão e as entidades que desempenham 
a sua atividade na área do concelho e não só, bem como para garantir 
a proximidade com todos os trabalhadores, nomeadamente em aspetos 
tão sensíveis como a avaliação de desempenho.

A revisão agora imposta, por força do referido artigo 25.º da Lei 
n.º 49/2012, dificulta o conseguir de forma simples, direta e objetiva o 
referido no parágrafo anterior. No entanto, com o agora proposto é obje-
tivo do Município do Entroncamento dar uma resposta eficaz e eficiente 
aos desafios, cada vez maiores, que envolvem a realidade concelhia.

Face ao regulamento em vigor, cuja estrutura nuclear da Organização 
dos Serviços Municipais foi aprovada pela Assembleia Municipal do 
Entroncamento, em sessão ordinária realizada no dia 28 de setembro de 
2010, sob proposta da Câmara Municipal, deliberada em 6 de setembro 
de 2010, e a estrutura flexível foi aprovada por deliberação da Câmara 
Municipal de 6 de dezembro de 2010, as alterações agora propostas 
resumem -se no seguinte:

1 — Extinção das Unidades Orgânicas Nucleares (Departamentos) 
e redução do número de Unidades Orgânicas Flexíveis (Divisões) de 
dez para quatro;

2 — A redução das Divisões resulta de um agregar de serviços (su-
bunidades orgânicas flexíveis, ou Secções, e Setores de atividade), não 
tendo havido, na sua essência qualquer alteração nestes, pelo que o 
resultado é o seguinte:

a) Divisão de Administração e Finanças, resulta da agregação da Divi-
são de Finanças e Património e da Divisão de Inovação e Modernização 
Administrativa, agregando ainda um serviço que dependia diretamente do 
Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças (DDAGF), 
a Fiscalização Municipal;

b) Divisão de Desenvolvimento Educativo, Sociocultural e Despor-
tivo, resulta da agregação da Divisão de Assuntos Sociais, Educação e 
Saúde, da Divisão de Desporto, Juventude e Tempos Livres e da Divisão 
de Cultura, agregando ainda um serviço que dependia diretamente do 
Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, o Setor 
de Comunicação, Imagem e Protocolo;

c) Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, resulta da agregação da 
Divisão de Serviços Urbanos (DSU) e da Divisão de Espaços Verdes 
e Ambiente, agregando ainda um serviço que dependia diretamente do 
Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, o Setor 
de Transportes Urbanos e Estacionamento; este setor estava associado 
ao DAGF a nível processual, mas operacionalmente passava quase 
tudo pela DSU;

d) Divisão de Gestão Urbanística e Obras, resulta da agregação da 
Divisão de Obras Municipais, Divisão de Urbanismo e Obras Particula-
res e Divisão de Administração Urbanística; esta agregação resulta em 
menos setores/serviços dado acaba também por haver uma agregação 
dos mesmos (por exemplo, em duas das Divisões havia um núcleo de 
apoio técnico que agora resulta num núcleo único);

e) Nestas duas últimas Divisões deixam de estar criadas as Secções 
(subunidades orgânicas flexíveis) que estavam previstas na organização 
anterior, pois em dois dos casos os Coordenadores aposentaram -se e nos 
outros não existem técnicos providos.

Determina o Decreto -Lei n.º 305/2009, no seu artigo 6.º, que compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprova-
ção do modelo de estrutura orgânica e de estrutura nuclear, definindo 
as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas 
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multidisciplinares e equipas de projeto. Determina ainda o artigo 7.º do 
referido diploma que compete à câmara municipal, sob proposta do pre-
sidente da câmara municipal, a criação de unidades orgânicas flexíveis 
e definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos limites 
fixados pela assembleia municipal.

Face ao exposto, propõe -se a aprovação da estrutura orgânica, estrutura 
nuclear, bem como o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e 
subunidades orgânicas, Parte I do presente documento a submeter pos-
teriormente à Assembleia Municipal. De forma a tornar o processo mais 
eficiente, procede -se desde já à elaboração da estrutura flexível, Parte II 
do presente documento, regulamentando a organização dos serviços, 
tendo como pressuposto a aprovação da estrutura orgânica por parte da 
Assembleia Municipal e, como suporte, o modelo legal em vigor.

PARTE I

Estrutura orgânica e definições gerais

CAPÍTULO I

Dos objetivos de atuação dos serviços municipais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente regulamento é elaborado nos termos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro, observada a Lei n.º 49/2012 de 29 de 
agosto, a qual procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004 
de 15 de janeiro, nas suas versões atuais.

Artigo 2.º

Âmbito e aplicação

O presente regulamento define os objetivos, os princípios, os níveis 
de atuação, a organização e o funcionamento dos serviços municipais 
do Município do Entroncamento, nos termos e em respeito pela legis-
lação em vigor.

Artigo 3.º

Objetivos gerais

Para cumprimento das suas atribuições, todos os serviços municipais 
prosseguem os seguintes objetivos:

1 — Procura da realização plena, oportuna e eficiente das ações e 
tarefas definidas pelos órgãos municipais, no sentido do desenvolvimento 
homogéneo do município;

2 — Procura do máximo aproveitamento dos diversos recursos dispo-
níveis no quadro de uma gestão racional, otimizada e moderna;

3 — Procura dos melhores padrões de qualidade nos serviços pres-
tados à população;

4 — Promoção da participação organizada e empenhada de todos 
os agentes ativos do município e dos cidadãos em geral na atividade 
municipal;

5 — Criação de condições suscetíveis de imprimir estímulo profissio-
nal nos trabalhadores municipais e dignificação das suas funções.

Artigo 4.º

Superintendência

1 — Face à legislação em vigor, a superintendência e coordenação 
geral dos serviços municipais compete ao presidente da Câmara Mu-
nicipal.

2 — Os vereadores terão os poderes que, nessa matéria, lhes forem 
delegados pelo presidente da Câmara Municipal.

CAPÍTULO II

Da Estrutura Orgânica

Artigo 5.º

Modelo de Estrutura Orgânica

A organização dos serviços municipais obedece ao modelo de estru-
tura hierarquizada.

Artigo 6.º
Estrutura nuclear

De acordo com o artigo 7.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, o Municí-
pio do Entroncamento, por dispor de menos de 40.000 habitantes, não pode 
prover o cargo de diretor municipal, pelo que não podem haver unidades 
orgânicas nucleares.

Artigo 7.º
Unidades orgânicas flexíveis

De acordo com o artigo 8.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, o 
Município do Entroncamento, pode prover quatro Chefes de Divisão, 
pelo que, e para uma organização efetiva dos serviços, o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis é de 4 (quatro).

Artigo 8.º
As Subunidades orgânicas flexíveis

O número máximo subunidades orgânicas flexíveis do Município é 
fixado em 15 (quinze).

PARTE II
Estrutura Orgânica Flexível

dos Serviços Municipais

CAPÍTULO I

Dos princípios de atuação dos serviços municipais

Artigo 9.º
Princípios gerais

Para além do respeito pelos princípios gerais de organização e ativi-
dade administrativa, os serviços municipais regem -se, na sua atuação, 
pelos seguintes princípios gerais:

a) O princípio da administração aberta, permitindo a participação 
procedimental dos interessados, através do acesso aos processos que lhes 
digam respeito, numa permanente atitude de aproximação e interação 
com a população e de comunicação, informação e convergência entre 
o município e a comunidade;

b) O princípio da eficiência, visando a ótima aplicação dos meios 
disponíveis à prossecução do interesse público de âmbito municipal;

c) O princípio da coordenação dos serviços, procurando a necessária 
articulação entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em vista dar 
célere e integral execução às decisões dos órgãos municipais;

d) O princípio da racionalidade de gestão, impondo a utilização per-
manente e equilibrada de critérios técnicos, económicos e financeiros 
que visem uma melhor justiça e equidade na tomada de decisão;

e) O princípio da qualidade e inovação, correspondendo à necessidade 
da contínua introdução de soluções adequadas sob os pontos de vista 
técnico, organizacional e metodológico que permitam a desburocrati-
zação e o aumento da produtividade e conduzam à sucessiva elevação 
da qualidade dos serviços prestados à população;

f) O princípio do respeito pela estrutura hierárquica, impondo a par-
ticipação dos titulares dos cargos de direção e chefia na preparação 
das decisões administrativas, sem prejuízo da celeridade e eficiência 
no procedimento.

Artigo 10.º
Princípios de funcionamento

Na sua atuação, os serviços municipais estão subordinados aos se-
guintes princípios de funcionamento:

a) O princípio do planeamento;
b) O princípio da coordenação;
c) O princípio da desconcentração;
d) O princípio da delegação de competências.

Artigo 11.º
Princípio do planeamento

1 — A atuação dos serviços municipais é permanentemente refe-
renciada a um planeamento global e setorial definido pelos órgãos 
municipais em função da necessidade de promover a melhoria das 
condições de vida da população e o desenvolvimento económico, social 
e cultural do concelho.

2 — Os serviços municipais colaborarão com os órgãos municipais 
na formulação dos diferentes instrumentos de planeamento e gestão, os 
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quais, uma vez aprovados, são vinculativos e devem ser obrigatoriamente 
cumpridos pelos serviços.

3 — Constituem os principais instrumentos de planeamento e de 
ação municipal:

a) Os planos municipais de ordenamento do território;
b) Os planos de atividades;
c) As grandes opções do plano;
d) Os orçamentos.

4 — Sem prejuízo do disposto na legislação específica aplicável, os 
serviços municipais devem criar os mecanismos técnicos e administra-
tivos que os órgãos municipais considerem necessários com vista ao 
controlo da execução e à avaliação dos resultados da implementação 
dos planos municipais de ordenamento do território.

5 — Os planos plurianuais de investimento sistematizam objetivos, 
programas, projetos e ações de atuação municipal e quantificam o con-
junto de realizações e empreendimentos que o município irá executar 
durante o período considerado.

6 — Os serviços municipais devem criar um sistema de informação 
de gestão assente em análises setoriais, estudos, estatísticas, informações 
sobre a execução dos planos e orçamentos e outros elementos, para que 
os órgãos municipais possam, atempadamente e com base em dados 
objetivos, tomar as decisões mais corretas quanto às prioridades com 
que as ações devem ser incluídas na programação.

7 — Os serviços municipais devem implementar, sob a orientação 
e direção dos eleitos locais, mecanismos técnicos e administrativos 
de acompanhamento de execução dos planos, elaborando relatórios 
periódicos sobre os níveis de execução.

8 — Nos orçamentos, os recursos financeiros são apresentados de 
acordo com a sua vinculação ao cumprimento dos objetivos e metas 
fixados nas grandes opções do plano e são distribuídos de acordo com 
a classificação programática previamente aprovada pelos órgãos mu-
nicipais.

9 — Os serviços municipais devem colaborar ativamente com a Câ-
mara Municipal no processo de elaboração orçamental, preocupando -se 
com a busca de soluções adequadas à realidade financeira do município 
e que permitam que os objetivos sejam atingidos com maior eficácia e 
economia de recursos.

10 — Os serviços municipais estão vinculados ao cumprimento das 
normas, dos prazos e dos procedimentos que legalmente tenham sido 
estabelecidos, bem como aos que anualmente forem definidos para o 
processo de elaboração orçamental.

11 — Os serviços municipais devem proceder ao efetivo acompa-
nhamento da execução física e financeira do orçamento, elaborando, 
periodicamente, relatórios que possibilitem aos órgãos municipais tomar 
as medidas de reajuste que se tornem necessárias.

Artigo 12.º
Princípio da coordenação

1 — As atividades desenvolvidas pelos serviços municipais, espe-
cialmente as que se referem à execução dos planos e programas de 
investimento, são objeto de permanente coordenação.

2 — A coordenação geral da atividade municipal é garantida pela 
Câmara Municipal, devendo as diferentes direções e chefias setoriais 
garantir a coordenação intersetorial, através de reuniões de trabalho para 
intercâmbio de informação, consultas mútuas e discussão de propostas 
de ação concertadas.

3 — A coordenação deve ser realizada ao nível de cada serviço, através 
de reuniões onde se discutam os problemas relativos à programação e 
à execução das atividades.

4 — Os titulares de cargos dirigentes e de chefia responsáveis pelos 
serviços municipais devem dar conhecimento ao membro do executivo 
a que reportam das consultas e entendimentos que, em cada caso, se-
jam considerados necessários para a obtenção de soluções integradas e 
harmonizadas com a política geral e setorial do município.

5 — Os titulares de cargos dirigentes e de chefia responsáveis pelos 
serviços municipais devem propor ao membro do executivo a que re-
portam as formas de controlo que considerem mais adequadas a cada 
caso e quais as ações que, prioritariamente, devem ser submetidas ao 
controlo interno.

Artigo 13.º
Princípio da desconcentração

Os titulares de cargos dirigentes e de chefia responsáveis pelos ser-
viços municipais devem, nos termos da lei e sempre que o entendam 
necessário e adequado, propor à Câmara Municipal a adoção de medidas 
de desconcentração dos próprios serviços, com vista ao aumento da sua 
eficiência ou da aproximação da população que servem.

Artigo 14.º
Princípio da delegação de competências

O princípio da delegação de competências é aplicável a todos os níveis 
de direção funcional e utilizado, nos termos da lei, como instrumento 
privilegiado de desburocratização e de racionalização da atividade ad-
ministrativa, criando condições para uma maior celeridade e eficácia 
no procedimento de tomada de decisão.

CAPÍTULO II

Dos níveis de direção

Artigo 15.º
Níveis de direção

1 — O município do Entroncamento compreende dois níveis de di-
reção:

a) Direção política;
b) Direção técnico -administrativa.

2 — A direção política é exercida pelos membros da Câmara Mu-
nicipal.

3 — A direção técnico -administrativa é desempenhada por trabalhado-
res nomeados em cargos de direção, em regime de comissão de serviço, 
nos termos e condições definidos na lei.

4 — Abaixo dos níveis de direção previstos existem, de acordo com 
as necessidades, lugares de coordenador técnico, encarregados e demais 
trabalhadores que têm como missão dar corpo às orientações superior-
mente emanadas no cumprimento das atribuições do município.

Artigo 16.º
Decisões da direção

1 — Todas as decisões da direção política têm caráter obrigatório, 
podendo ser de âmbito geral ou setorial.

2 — As decisões da direção técnico -administrativa aplicam -se à uni-
dade orgânica respetiva, de modo geral ou setorial, sendo obrigatório 
o seu cumprimento.

3 — As decisões da direção técnico -administrativa não podem con-
trariar as decisões da direção política e deverão, sempre, ser compatibi-
lizadas com os regulamentos, normas e outros instrumentos normativos 
em vigor.

Artigo 17.º
Substituição dos níveis de direção

1 — Os chefes de divisão, nas suas faltas ou impedimentos, serão subs-
tituídos pelos coordenadores técnicos, tendo como critérios a unidade de 
trabalho onde estão inseridos e a natureza dos assuntos a tratar.

2 — Na ausência dos seus superiores hierárquicos, os coordenadores 
técnicos serão substituídos, nas suas faltas ou impedimentos, para efeitos 
de coordenação do serviço, por trabalhadores administrativos adstritos a 
essas unidades de trabalho, de maior categoria e antiguidade.

3 — A substituição deverá ser comunicada ao presidente da Câmara 
Municipal.

4 — Aos serviços ou setores sem cargo dirigente ou de coordena-
ção atribuído, competirá ao presidente da Câmara Municipal definir 
o responsável e os poderes, nos termos da lei, que lhe ficam adstritos 
para o efeito.

CAPÍTULO III

Da Organização dos serviços municipais

Artigo 18.º
Organização dos serviços

1 — Para a prossecução das suas atribuições legais, o município 
dispõe dos serviços que a seguir se discriminam, organizados da forma 
que se apresenta, com indicação das Unidades Orgânicas Flexíveis 
(UOF) e Subunidades Orgânicas Flexíveis (SOF), e que está refletida 
no organograma que consta do anexo I:

A.Serviços de apoio ao Gabinete da Presidência:
1 — Gabinete de Apoio Pessoal
2 — Serviço Municipal de Proteção Civil
B. Serviços de Apoio Geral
1 — Divisão de Administração e Finanças (DAF — UOF):
1.1 — Secretaria Geral (SOF)
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1.2 — Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos (SOF)
1.3 — Setor de Serviços Jurídicos
1.4 — Setor de Sistemas de Informação
1.5 — Setor de Recursos Humanos
1.6 — Secção de Contabilidade, Património e Armazéns (SOF)
1.7 — Secção de Pagamentos e Apoio Geral (SOF)
1.8 — Secção de Licenças e Taxas (SOF)
1.9 — Secção de Tesouraria (SOF)
1.10 — Secção de Águas, Saneamento e RSU (SOF)
1.11 — Setor de Investimentos e Atividades Económicas
1.12 — Setor de Aprovisionamento
1.13 — Setor de Serviço Notarial
1.14 — Setor de Mercados e Feiras
1.15 — Setor de Fiscalização Municipal
2 — Divisão de Desenvolvimento Educativo, Sociocultural e Des-

portivo (DDESD — UOF):
2.1 — Setor de Apoio Social e Psicológico
2.2 — Setor de Habitação Social
2.3 — Setor de Saúde
2.4 — Setor de Educação
2.5 — ESER — Escola de Segurança e Ensino Rodoviário
2.6 — Setor de Desporto
2.7 — Setor de Juventude
2.8 — Setor de Turismo
2.9 — Setor de Cultura
2.10 — Setor de Bibliotecas
2.11 — Setor de Arquivo Municipal
2.12 — Setor de Comunicação, Imagem e Protocolo
C. Serviços Operativos:
1 — Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU — UOF):
1.1 — Setor de Gestão de Viaturas
1.2 — Setor de Gestão da Rede Viária
1.3 — Setor de Higiene Urbana e RSU
1.4 — Setor de Manutenção de Equipamentos e Edifícios Munici-

pais
1.5 — Setor de Transportes Urbanos e Estacionamento
1.6 — Núcleo Técnico
1.7 — Setor de Ambiente
1.8 — Setor de Espaços Verdes
1.9 — Setor de Águas e Saneamento
1.10 — Setor de Cemitério
1.11 — Setor de Eletricidade
2 — Divisão de Gestão Urbanística e Obras (DGUO — UOF):
2.1 — Setor de Apoio Administrativo
2.2 — Setor de Planeamento e Gestão do Território/SIG
2.3 — Núcleo Técnico
2.4 — Setor de Apoio Técnico
2.5 — Setor de Gestão e Fiscalização de Obras

Artigo 19.º
Atribuições comuns aos diversos serviços

1 — Um serviço é constituído por um ou mais elementos, a saber: 
pessoal dirigente, coordenadores, encarregados, responsáveis e traba-
lhadores em geral.

2 — São serviços do Município todos os discriminados no artigo 
anterior.

3 — Constituem atribuições comuns aos diversos serviços e seus 
elementos:

a) Assegurar a rigorosa, plena e atempada execução das decisões 
dos órgãos municipais, do presidente da Câmara e dos vereadores com 
competência delegada;

b) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis aos proce-
dimentos administrativos em que intervenham;

c) Promover e manter organizada a informação com que lida, utili-
zando meios automáticos de processamento de informação, em particular 
o Sistema de Gestão Documental, comum e transversal a todos os ser-
viços, onde deve ficar registado todo o expediente, interno e externo, e 
respetiva tramitação com os pareceres e despachos até ao arquivo;

d) Coordenar, sem prejuízo da relação hierárquica, a atividade das 
unidades e subunidades orgânicas sob a sua dependência;

e) Colaborar na elaboração do plano de atividades, das grandes opções 
do plano, do orçamento e do relatório de gestão;

f) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a 
nível setorial, das grandes opções do plano e dos restantes programas 
de ação, através da elaboração de indicadores de gestão e propor as 
medidas de ajuste necessário;

g) Elaborar e submeter à aprovação superior propostas de regras ou 
normas julgadas necessárias ao correto exercício da sua atividade, bem 
como de medidas de atuação adequadas no âmbito de cada serviço;

h) Assegurar a correta execução das tarefas de forma eficiente e dentro 
dos prazos legais ou fixados superiormente, incluindo as mais diversas 
respostas a particulares ou entidades oficiais;

i) Promover a boa, devida e eficaz utilização das instalações, dos 
equipamentos e meios tecnológicos sob a sua responsabilidade;

j) Proceder à elaboração das minutas de propostas de decisão dos 
órgãos municipais sobre assuntos que delas careçam;

k) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e se 
revele necessária ao funcionamento de outros serviços;

l) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas 
com o seu funcionamento;

m) Manter devidamente organizado e conservado o arquivo que de-
tenha, reencaminhando para o arquivo municipal todo o suporte docu-
mental que deixe de lhe ser útil nas suas tarefas diárias; será exceção 
o envio ao arquivo municipal da documentação que explicitamente se 
defina que deve ficar no serviço em causa, assegurando neste caso a sua 
conservação pelo tempo definido por lei ou determinação superior;

n) Assistir, sempre que for determinado, às reuniões da Assembleia 
Municipal e da Câmara Municipal;

o) Zelar pelo cumprimento do dever de assiduidade e participar as 
ausências aos Recursos Humanos, em conformidade com a legislação 
e normas internas sobre a matéria;

p) Participar superiormente as ocorrências anormais ao serviço;
q) Informar a Secção de Contabilidade, Património e Armazém, nos 

termos da Norma de Inventário e Cadastro, das variações ocorridas nos 
bens patrimoniais que estejam sob a responsabilidade de cada unidade 
ou subunidade orgânica (divisão, secção, setor/serviço).

4 — Além das competências previstas no número anterior, compete 
ainda a todos os serviços e seus elementos exercer as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidos por 
lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação su-
periores.

Artigo 20.º
Competências comuns aos chefes de divisão

1 — Nos termos do estatuto do pessoal dirigente, compete, generi-
camente, ao chefe de divisão municipal:

a) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade 
orgânica e dos tempos de resposta relativos ao mesmo;

b) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, pro-
porcionando aos trabalhadores os conhecimentos e aptidões profissionais 
necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os 
procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço 
a prestar;

c) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimentos a adotar pelo serviço, bem como debater 
e esclarecer as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos 
do serviço, de forma a conseguir a assunção de responsabilidades por 
parte de todos;

d) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

e) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades;

f) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

g) Apresentar os relatórios de atividade da Divisão.

2 — Além das competências previstas no número anterior, compete-
-lhes ainda as atribuições comuns, conforme o artigo 19.º, e as demais 
funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidos 
por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação 
superiores.

Artigo 21.º
Competências comuns aos responsáveis

de serviços, setores e núcleos
1 — Enquadram -se no presente artigo os Coordenadores Técnicos, 

Encarregados e, nos serviços ou setores sem cargo dirigente ou de co-
ordenação atribuído, o responsável definido pelo presidente da Câmara 
Municipal.

2 — Compete aos responsáveis de serviços:
a) Chefiar os trabalhadores adstritos ao seu serviço, zelando pela 

assiduidade dos mesmos, bem como pelas instalações, mobiliário e 
equipamento a seu cargo, em conformidade com as diretrizes emanadas 
superiormente;
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b) Informar acerca das faltas e pedidos de licenças do pessoal do 
serviço, designadamente se estão em dia os serviços confiados aos 
interessados;

c) Participar ao superior hierárquico as infrações disciplinares dos 
trabalhadores do seu serviço para devido procedimento;

d) Assegurar e zelar pela correta e atempada execução do serviço a 
seu cargo, gerindo o mesmo do modo mais conveniente;

e) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência 
do serviço;

f) Prestar, a quem demonstre interesse direto ou legítimo, as informa-
ções não confidenciais que lhe sejam solicitadas e respeitem a assuntos 
do respetivo serviço;

g) Apresentar ao superior hierárquico as sugestões que julgar con-
venientes, que contribuam para aumentar a eficiência do serviço a seu 
cargo e a sua articulação com os restantes serviços municipais;

h) Fornecer aos outros serviços as informações e esclarecimentos de 
que careçam para o bom funcionamento organizacional, mantendo as 
melhores relações entre todas as partes;

i) Organizar e atualizar toda a informação que trate de assuntos que 
interessem ao serviço;

j) Propor ao superior hierárquico a adaptação ou o prolongamento 
do horário normal de trabalho, gerindo os pedidos de autorização para 
a realização de acertos de horário ou de horas extraordinárias (se a tal 
for necessário recorrer), sempre que se verifiquem casos de urgente 
necessidade, ou de acumulação do trabalho, ou da simples realização 
de trabalho que não possa ser executado dentro do horário normal, 
indicando as áreas e os trabalhadores que as circunstâncias exigirem, 
de acordo com a lei e os normativos internos;

k) Solicitar ao superior hierárquico o auxílio de trabalhadores de 
outros serviços, para a execução de trabalhos mais urgentes e que se 
verifique não ser possível levar a efeito com os trabalhadores que lhe 
estão adstritos;

l) Organizar e promover o controlo de execução das atividades do 
seu serviço, de acordo com o plano de ação definido pelo superior hie-
rárquico, distribuindo pelos trabalhadores a informação e procedendo 
à sua recolha e avaliação dos resultados alcançados;

m) Conferir e rubricar, garantindo a identificação inequívoca de quem 
o faz, todos os documentos de receita e despesa e outros gerados pelo 
serviço a seu cargo;

n) Resolver as dúvidas, em matéria de serviço, apresentadas pelos 
trabalhadores do seu serviço, expondo -as ao superior hierárquico quando 
não se encontre solução aceitável ou necessite de orientação;

o) Preparar a remeter ao Arquivo Municipal os documentos e proces-
sos que não sejam de utilização corrente no serviço;

p) Fornecer ao superior hierárquico, no período definido por este, 
dentro dos primeiros oito dias de cada mês, os elementos de gestão e 
relatórios de atividade referentes ao mês anterior, de interesse para os 
relatórios de execução das atividades a cargo do serviço;

q) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares.

3 — Além das competências previstas no número anterior, compete -lhes 
ainda as atribuições comuns, conforme o artigo 18.º, e as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidos por lei, 
norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superiores.

CAPÍTULO IV

Dos Serviços de Apoio ao Gabinete da Presidência

Artigo 22.º
Gabinete de Apoio Pessoal

O Gabinete de Apoio Pessoal, tem por função prestar assessoria polí-
tica, técnica e administrativa ao presidente da Câmara e vereadores, nos 
termos do disposto nos artigos 73.º e 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual, com competências designadamente em:

a) Secretariado e apoio administrativo em geral;
b) Assessoria política, técnica e administrativa nos domínios do de-

senvolvimento económico e social, da organização e gestão municipais, 
das relações institucionais e de outras áreas que se entendam como 
necessárias;

c) Ligação com os órgãos colegiais do município;
d) Organizar as deslocações oficiais dos eleitos municipais e a receção 

e estada de convidados oficiais do município;
e) Prestar assessoria na área das relações internacionais, nomeada-

mente promover, gerir e executar todas as iniciativas conducentes a, ou 
nascidas no âmbito dos protocolos de geminação;

f) Gerir o stock do material honorífico.

Artigo 23.º
Serviço Municipal de Proteção Civil

Na dependência direta do Presidente da Câmara ou do Vereador com 
competência delegada, compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC):

a) Assegurar a coordenação das atribuições cometidas à Autarquia 
em matérias de segurança e bem -estar públicos, garantindo a funciona-
lidade e eficácia de todos os organismos municipais de proteção civil, 
bem como a coordenação e divulgação de toda a informação recebida 
relativa a esta área.

b) Gerir o plano municipal de emergência e os planos especiais, 
quando estes existam, colaborando com a Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (ANPC) e outros organismos, na análise e no estudo de 
situações de risco, para pessoas e bens, na área do concelho;

c) Inventariar e manter atualizado permanentemente, em colaboração 
com a ANPC e outros organismos, os meios e recursos de intervenção 
e socorro, em caso de emergência ou catástrofe, a sua disponibilidade 
e facilidade de mobilização;

d) Organizar, propor e executar medidas de ação preventiva, designa-
damente de fiscalização de construções em zonas de risco, fiscalização 
de condições proporcionadoras de incêndios e explosões ou outras 
catástrofes, bem como exercícios para testar as capacidades de execução 
e de avaliação dos planos de emergência;

e) Promover campanhas de educação e sensibilização da população 
sobre perigos eminentes de caráter público e de medidas em caso de 
emergência;

f) Promover a prevenção dos serviços municipais, bem como es-
tabelecer todos os contactos necessários em casos de eminência de 
catástrofe;

g) Colaborar com a ANPC e outros organismos, em ações de socorro 
e salvamento de pessoas e bens, em casos de emergência ou catástrofe;

h) Estudar as funções de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que se considerem mais adequadas.

CAPÍTULO V

Dos Serviços de Apoio Geral

Artigo 24.º
Divisão Administração e Finanças

1 — A unidade orgânica flexível Divisão de Administração e Finanças 
(DAF) é assegurada por um Chefe de Divisão, ao qual compete organizar, 
dirigir e coordenar as secções, setores e serviços, conforme deliberado 
pela Câmara Municipal ou por despacho do Presidente da Câmara e, 
bem assim, chefiar o pessoal que, de uma forma integrada, executa as 
tarefas correspondentes à área de atuação da Divisão.

2 — A DAF é composta pelos seguintes serviços:
a) Secretaria Geral;
b) Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos;
c) Setor de Serviços Jurídicos;
d) Setor de Sistemas de Informação;
e) Setor de Recursos Humanos;
f) Secção de Contabilidade, Património e Armazéns;
g) Secção de Pagamentos e Apoio Geral;
h) Secção de Licenças e Taxas;
i) Secção de Águas, Saneamento e RSU;
j) Secção de Tesouraria;
k) Setor de Investimentos e Atividades Económicas;
l) Setor de Aprovisionamento;
m) Setor de Serviço Notarial;
n) Setor de Mercados e Feiras;
o) Setor de Fiscalização Municipal.

3 — Compete à DAF, no geral:
a) Elaborar e colaborar em estudos conducentes à inovação e mo-

dernização dos métodos e procedimentos de trabalho, da divisão em 
particular e do município em geral;

b) Apoiar legal e juridicamente os órgãos e serviços do Município;
c) Estudar e sugerir medidas de simplificação e racionalização dos 

procedimentos e circuitos administrativos dos serviços, tendentes ao 
aperfeiçoamento organizacional e à racionalização de recursos;

d) Promover e acompanhar a implementação de processos e sistemas 
das tecnologias de informação e comunicação, assegurando a sua gestão, 
manutenção e continuada adequação aos objetivos da organização;
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e) Organizar e dar sequência aos processos administrativos do inte-
resse dos munícipes quando não existam subunidades orgânicas com 
essa finalidade;

f) Dar apoio técnico -administrativo aos órgãos do Município e pre-
sidente da Câmara;

g) Gerir a área de Expediente Geral;
h) Assegurar o exercício das competências cometidas por lei ao Mu-

nicípio relativas ao processo eleitoral e referendário;
i) Programar e coordenar a gestão dos Recursos Humanos;
j) Cooperar com o executivo municipal na gestão administrativa e 

tecnológica da Câmara Municipal;
k) Assegurar a emissão de guias de recebimento e ou licenças, que pela 

sua natureza não constituam atribuições de outras unidades orgânicas;
l) Emitir parecer sobre todas as questões relacionadas com a política 

de gestão documental da Câmara Municipal;
m) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 

sobre a contabilidade autárquica, procedendo a todas as tarefas definidas 
na lei ou em regulamento, relativas aos registos de receitas e despesas 
que traduzam a execução orçamental das opções do plano e da conta-
bilidade patrimonial;

n) Colaborar na elaboração do projeto do orçamento, do plano de 
atividades e do plano plurianual de investimentos, suas modificações e 
controlar a sua execução;

o) Cooperar com o executivo municipal na gestão económico-
-financeira da Câmara Municipal;

p) Preparar a prestação de contas da atividade financeira;
q) Supervisionar e controlar a verificação, tratamento contabilístico 

e processamento das receitas, despesas, dos movimentos patrimoniais, 
das operações não orçamentais e contas de ordem;

r) Cooperar na elaboração de estudos de caráter económico e finan-
ceiro;

s) Arrecadar receitas e efetuar pagamentos de despesas legalmente 
autorizadas;

t) Preparar os processos de empréstimos, desde a consulta às institui-
ções de crédito até à aprovação pela Assembleia Municipal e ao visto 
do Tribunal de Contas;

u) Propor a abertura de concursos de fornecimento de bens e ser-
viços;

v) Observar da legalidade, economia, eficácia e eficiência das aqui-
sições de bens e serviços;

w. Conferir o registo dos bens do imobilizado, assim como verificar 
e fomentar a correta administração do património municipal;

x) Promover uma correta gestão dos bens armazenados e dos bens 
do imobilizado, em conjugação com os serviços municipais que têm 
a seu cargo a sua utilização.

Artigo 25.º
Secretaria Geral

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secretaria Geral 
é assegurada por um Coordenador Técnico.

2 — Compete à Secretaria Geral:
a) Executar os serviços administrativos de caráter geral não espe-

cíficos de outros serviços que não disponham de apoio administrativo 
próprio;

b) Proceder à receção da correspondência e outros elementos dirigidos 
à Câmara, efetuando a distribuição pelos respetivos serviços, efetuando 
o registo daqueles sem destino específico ou nas situações superiormente 
determinadas;

c) Proceder à expedição da correspondência mantendo devidamente 
atualizado o copiador da correspondência expedida;

d) Assegurar a realização dos atos eleitorais e referendários e respe-
tivo expediente;

e) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos 
e ordens de serviço;

f) Abrir e encerrar as instalações e hastear a bandeira;
g) Promover a limpeza e asseio das instalações;
h) Assegurar o atendimento e encaminhamento dos munícipes pelos 

diversos serviços, seja pela forma presencial, telefónica ou resultante do 
contacto estabelecido por qualquer outro meio aceite pelo Município.

Artigo 26.º
Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de Apoio 
aos Órgãos Autárquicos é assegurada por um Coordenador Técnico.

2 — Compete à Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos:
a) Prepara toda a documentação a submeter às reuniões da Câmara 

e às sessões da Assembleia Municipal e executar os projetos das res-
petivas atas;

b) Assegurar o apoio administrativo, bem como preparar a agenda e 
elaborar todo o expediente, interno e externo, das reuniões da Câmara e 
sessões da Assembleia Municipal, bem como de outras reuniões destes 
órgãos sempre que requerido;

c) Acompanhar as reuniões, incluindo a digitalização dos documen-
tos necessários, divulgação da respetiva agenda e documentação pelos 
membros do Executivo, no caso da Câmara, ou pelos deputados muni-
cipais, no caso da Assembleia Municipal, pelos canais de comunicação 
definidos;

d) Emitir certidões sobre deliberações dos órgãos do município, 
quando requeridas;

e) Efetuar o registo das deliberações, proceder à sua distribuição pelos 
serviços e proceder à sua publicitação.

Artigo 27.º
Serviços Jurídicos

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Serviços Jurídicos tem por 
competências:

a) Proceder diariamente à leitura do Diário da República e à atuali-
zação e gestão do arquivo digital existente sobre a matéria;

b) Emitir pareceres jurídicos;
c) Elaborar estudos de enquadramento legal;
d) Elaborar projetos de posturas e regulamentos municipais, bem 

como proceder à sua revisão;
e) Prestar apoio jurídico aos órgãos autárquicos e aos serviços mu-

nicipais;
f) Registar autos de notícia, reclamações e recursos e dar -lhes o devido 

encaminhamento dentro dos prazos respetivos;
g) Instruir processos de mera averiguação, de inquérito, sindicância 

ou disciplinares a que houver lugar por determinação superior;
h) Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de utilidade 

pública de bens e direitos a expropriar e acompanhar os consequentes 
processos de expropriação;

i) Acompanhamento e patrocínio de processos jurídicos em que o 
Município seja parte;

j) Assegurar, em articulação com advogado(s), a defesa dos titulares 
dos órgãos ou dos trabalhadores quando sejam demandados em juízo 
por causa do exercício das suas funções, salvo quando o município surja 
como contraparte destes;

k) Assegurar o desenvolvimento dos processos de contraordenação 
nas seguintes fases: acusação, decisão, recurso e execução;

l) Preparar/elaborar os atos processuais não decisórios necessários ao 
desenvolvimento dos processos;

m) Proceder à elaboração de intimações, notificações e citações ad-
ministrativas, solicitadas por terceiras entidades.

Artigo 28.º
Sistemas de Informação

1 — Inserido na DAF, o serviço Sistemas de Informação tem por 
competências:

a) Promover e implementar ou acompanhar a implementação dos 
sistemas e tecnologias de informação e comunicação, assegurando a sua 
gestão e continuada adequação aos objetivos da organização;

b) Definir e desenvolver as medidas físicas e lógicas necessárias à 
segurança e integridade da informação e especificar as normas de salva-
guarda e de recuperação da informação, zelando pela seu cumprimento 
e manutenção;

c) Assegurar o ciclo, desde a realização de estudos de suporte técnico e 
financeiro, passando pela análise até à integração final, de componentes, 
produtos aplicacionais e serviços;

d) Elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos 
de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização dos sistemas 
instalados;

e) Planear, desenvolver e implementar projetos de infraestrutura tec-
nológica, englobando, designadamente, sistemas servidores (de dados, 
de aplicações e de recursos), redes de dados e de telecomunicações 
e dispositivos de segurança das instalações, assegurando a respetiva 
gestão e manutenção;

f) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, 
designadamente, os sistemas operativos, aplicações de produtividade e 
utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de 
base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando 
a respetiva gestão e operacionalidade;

g) Instalar, configurar e gerir os recursos dos físicos e aplicacionais 
instalados, de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades 
existentes, e elaborar e divulgar as normas e a documentação técnica a 
que deva obedecer a respetiva exploração e operação;
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h) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidenciali-
dade e integridade da informação armazenada e processada e transportada 
nos sistemas de processamento e redes de comunicação utilizados;

i) Garantir o apoio na operação dos equipamentos, sistemas e apli-
cações;

j) Assegurar a gestão e exploração dos contratos, sistemas e equipa-
mentos de telecomunicações.

Artigo 29.º
Setor Recursos Humanos

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Recursos Humanos tem 
por competências:

a) Proceder à análise e aplicação das normas que enformam o regime 
jurídico do pessoal nas matérias que constituem o âmbito de atuação 
do setor;

b) Elaborar e gerir o mapa de pessoal;
c) Gerir e controlar a mobilidade interna e externa de pessoal;
d) Apoiar tecnicamente e assegurar administrativamente o processo 

de avaliação do desempenho dos trabalhadores;
e) Organizar e conduzir, relativamente aos recursos humanos, os 

processos de recrutamento, assiduidade, disciplina, assistência e seguro, 
higiene e segurança no trabalho, formação, aposentação e remunera-
ções;

f) Organizar e manter atualizados os processos individuais e os fichei-
ros e cadastro do pessoal, incluindo férias, faltas e licenças;

g) Lavrar contratos de pessoal;
h) Processar os vencimentos e outros abonos de pessoal;
i) Instruir todos os processos relativos a prestações sociais dos tra-

balhadores, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE 
e Caixa Geral de Aposentações e executar todos os mapas a enviar 
mensalmente à Caixa Geral de Aposentações, segurança social e com-
panhias de seguro;

j) Elaborar e conferir os mapas e relações de documentos facultativos 
e obrigatórios, enviando dentro do prazo para os serviços respetivos;

k) Emitir cartões de identificação do pessoal e manter atualizado o 
seu registo;

l) Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar em despesas 
com o pessoal e comunicar à Contabilidade tudo o que diga respeito ou 
tenha influência nas remunerações;

m) Proceder à gestão do sistema de controlo de assiduidade;
n) Proceder ao controlo, registo e processamento de horas extraordi-

nárias e ajudas de custo;
o) Proceder à emissão de declarações individuais e coletivas para 

efeitos de IRS;
p) Recolher e tratar os dados necessários à obtenção dos indicadores 

para elaboração do plano de atividades e balanço social;
q) Manter atualizadas, conforme determinação legal ou superior e 

nos prazos respetivos, todas as plataformas de informação, internas ou 
externas, relativas aos recursos humanos do município;

r) Elaborar o plano anual de formação, segundo as propostas apre-
sentadas pelos serviços e requisitos legais, assegurando a sua posterior 
gestão;

s) Assegurar o relacionamento com as entidades que intervenham no 
âmbito da ação social complementar aos trabalhadores do município;

t) Elaborar mapas comparativos e demais informação estatística ne-
cessária para o relatório de gestão do município ou por determinação 
superior ou imperativo legal.

Artigo 30.º
Secção de Contabilidade, Património e Armazéns

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de 
Contabilidade, Património e Armazéns (SCPA) é assegurada por um 
Coordenador Técnico.

2 — No âmbito da Gestão Orçamental, compete à SCPA:
a) Colaborar na recolha de elementos e dados necessários à elabora-

ção das grandes opções do plano, do orçamento bem como de todos os 
estudos e relatórios cuja elaboração esteja a cargo da DAF;

b) Preparar e ou colaborar na preparação dos processos a enviar para 
fiscalização ao Tribunal de Contas;

c) Remeter às entidades competentes, nos termos da lei, cópia dos 
instrumentos de planeamento e de ação municipal;

d) Colaborar na recolha de elementos e dados necessários ao controlo 
da execução orçamental;

e) Recolher, junto dos serviços municipais competentes, a informação 
relativa às receitas municipais provenientes dos diversos licenciamen-
tos e autorizações da competência da Câmara Municipal ou do seu 
presidente.

f) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos de acordo 
com a legislação em vigor e com os requisitos do modelo da gestão 
estabelecido no município;

g) Controlar as despesas e a cabimentação de verbas, nos termos da 
lei e das diretivas superiores;

h) Preparar informação sobre a posição financeira, seu desempenho 
e alterações;

i) Organizar a prestação de contas, recolher todos os elementos respei-
tantes à mesma e elaborar os principais documentos legais de prestação 
de contas;

j) Acompanhar diariamente os movimentos das contas bancárias do 
município, com a análise dos saldos e reconciliação bancária de cada 
uma delas;

k) Controlar os pagamentos a entidades terceiras e as retenções de 
verbas efetuadas nas cobranças do município;

l) Garantir a aplicação dos princípios orçamentais e contabilísticos 
fundamentais ao funcionamento dos serviços;

m) Verificar o cumprimento da legalidade e das normas de controlo 
interno nas operações financeiras.

n) Registar e controlar todos os movimentos relativos à arrecadação 
de receitas;

o) Receber e conferir os elementos de cada uma das guias de re-
ceita;

p) Proceder à conferência diária dos balancetes de tesouraria e efetuar 
a análise das disponibilidades de tesouraria;

q) Emitir certidões relativas a processos de despesa e de receita e 
enviá -las às entidades externas, depois de obter a necessária autorização 
superior;

r) Recolher os dados necessários ao preenchimento de modelos fiscais, 
de segurança social e outros de semelhante natureza;

s) Proceder ao arquivo e organizar, para fácil consulta e análise, todos 
os documentos sujeitos a registo contabilístico e todos os processos de 
despesa e de receita.

3 — No âmbito da Gestão de Armazéns, compete à SCPA:
a) Zelar pela segurança dos armazéns;
b) Proceder à arrumação dos bens, materiais ou equipamentos de 

acordo com as regras de armazenagem;
c) Fornecer, mediante requisição própria e após a competente autori-

zação, os bens, materiais e equipamentos destinados ao funcionamento 
e atuação dos serviços municipais, controlando as entregas através de 
um sistema eficaz, económico e racional de gestão que garanta a sua 
adequada afetação e a mais correta utilização;

d) Receber, assegurando o correto armazenamento, os bens, materiais 
e equipamentos entregues pelos fornecedores ou remetidos pelos serviços 
municipais, conferir as guias de remessa dos fornecedores e enviá -las à 
Contabilidade, depois de atestar se os bens, materiais ou equipamentos 
foram recebidos nas devidas condições de qualidade e quantidade;

e) Emitir as guias de entrada referentes à receção dos bens, materiais 
ou equipamentos;

f) Registar sempre, no sistema informático, as quantidades entradas 
e saídas de armazém de bens, materiais e equipamentos;

g) Proceder ao controlo periódico e sistemático, através do inventário 
físico rotativo, das quantidades existentes em armazém com os saldos 
relevados no ficheiro informático dos stocks;

h) Comunicar ao Aprovisionamento os desvios encontrados em ar-
mazém que excedam as percentagens normais estabelecidas, propondo 
as medidas adequadas a cada caso concreto;

i) Efetuar inventariações sistemáticas das existências e acompanhar as 
inventariações realizadas por equipas externas ao armazém, nomeadas 
para controlo e comparação dos stocks existentes com os registos do 
inventário permanente;

j) Implementar medidas e técnicas de gestão de stocks, estabelecendo 
valores de segurança e pontos de encomenda;

k) Emitir e remeter ao Aprovisionamento as requisições de compra 
para a reposição de stocks ou para a constituição de stocks de novos 
bens, materiais ou equipamentos;

l) Propor aos superiores hierárquicos as soluções convenientes para o 
tratamento dos artigos obsoletos, defeituosos ou de morosa rotação.

4 — No âmbito do Património compete à SCPA:
a) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens 

móveis, imóveis e veículos, incluindo prédios urbanos e outros imóveis, 
em conformidade com o respetivo regulamento;

b) Proceder ao registo de todos os bens, designadamente obras de 
arte, mobiliário e equipamento existentes nos serviços ou cedidos pelo 
município a outros organismos;

c) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização de cada 
serviço municipal pelos bens patrimoniais que lhe estejam afetos;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1641

d) Estabelecer os critérios de amortização do património afeto aos 
serviços municipais na perspetiva de imputação de custos a cada uni-
dade orgânica;

e) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais 
móveis quando deteriorados, inúteis ou obsoletos.

Artigo 31.º
Secção de Pagamentos e Apoio Geral

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de 
Pagamentos e Apoio Geral (SPAG) é assegurada por um Coordenador 
Técnico.

2 — No âmbito da Gestão Orçamental, compete à SPAG:
a) Assegurar o apoio administrativo requerido pelas atividades de-

senvolvidas na Contabilidade;
b) Tratar e organizar toda a informação e o expediente que sejam 

encaminhados para a Contabilidade;
c) Registar e controlar o processamento de despesa a nível de cabi-

mentação, compromisso, liquidação e pagamento;
d) Organizar o processo administrativo de despesa;
e) Receber, conferir e cabimentar as propostas de despesa apresentadas 

pelos diversos serviços municipais;
f) Controlar e verificar as despesas por conta dos valores dos fundos 

de maneio e o cumprimento das regras de utilização destes fundos;
g) Conferir e promover a regularização dos fundos de maneio, nos 

prazos legais;
h) Proceder à conferência de faturas com as respetivas guias de 

remessa, requisição externa ou contrato, assim como ao seu registo 
contabilístico;

i) Submeter a autorização superior os pagamentos;
j) Emitir ordens de pagamento após a observância das normas legais 

em vigor, enviando -as à Tesouraria ou serviço responsável;
k) Emitir ordens de transferência bancárias e providenciar a sua assi-

natura, bem como outros documentos válidos para pagamentos, como 
sejam os cheques;

l) Proceder à conferência da folha de caixa e resumo diário da tesou-
raria com os diários de receita e despesa;

m) Controlar e preparar os registos e apuramentos referentes aos 
valores arrecadados e que deverão ser entregues a outras entidades;

n) Proceder à compilação, classificação e lançamento dos documentos 
para efeitos de cálculo do imposto sobre o valor acrescentado;

o) Elaborar o expediente necessário para o levantamento de depósitos 
de garantia e de cauções, quando cesse a necessidade de manutenção;

p) Processar os subsídios, comparticipações ou apoios financeiros 
concedidos nos termos da lei pela Câmara Municipal;

q) Elaborar as relações de transferências correntes e de capital para 
efeitos de publicitação;

r) Coligir todos os elementos necessários à elaboração das modifica-
ções aos documentos previsionais.

Artigo 32.º
Secção de Licenças e Taxas

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de 
Licenças e Taxas (SLT) é assegurada por um Coordenador Técnico.

2 — Compete à SLT:
a) Elaborar todo o expediente relacionado com as licenças e autoriza-

ções que lhe estão cometidos, designadamente elaboração de minutas, 
organização de processos, preparação para decisão e liquidação de 
taxas;

b) Conferência de receita proveniente da utilização de várias infraes-
truturas e equipamentos municipais e emissão da respetiva guia;

c) Emitir licenças de publicidade e de ocupação de via pública, liqui-
dando as respetivas taxas;

d) Organizar processos respeitantes aos concursos para atribuição de 
licenças de aluguer para transportes ligeiros de passageiros;

e) Tramitar os processos conducentes à emissão de cartas de caçador 
e outros licenciamentos da mesma natureza;

f) Promover a elaboração e afixação de editais respeitantes à cobrança 
de taxas, licenças, impostos municipais e outros;

g) Gerir todo o processo administrativo relativo à inumação, exuma-
ção, trasladação e perpetuidade de sepulturas, bem como organizar os 
processos de concessão de terrenos para sepulturas privadas, jazigos, 
gavetões e ossários, mantendo atualizados os respetivos registos;

h) Emitir horários de funcionamento e formação dos respetivos pro-
cessos;

i) Tramitar os processos administrativos de licenciamento de ativi-
dades económicas que sejam por lei cometidos à Câmara Municipal e 
emitir as respetivas licenças, designadamente o exercício da atividade 
de guarda -noturno, vendedor ambulante de lotarias, realização de acam-

pamentos ocasionais, exploração de máquinas automáticas, mecânicas, 
elétricas e eletrónicas de diversão, realização de espetáculos desportivos 
e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos 
ao ar livre, agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos, 
realização de fogueiras e queimadas e realização de leilões;

j) Efetuar a liquidação de receitas municipais, incluindo multas e 
taxas diversas, cuja liquidação não esteja cometida a qualquer outro 
serviço;

k) Colaborar na organização e atualização de posturas e regulamentos 
respeitantes à matéria, propondo as alterações necessárias;

l) Gerir o Cartão de Residente relativo às zonas de estacionamento 
tarifado;

m) Manter atualizadas as aplicações informáticas relacionadas com 
os diversos assuntos cometidos a este serviço.

Artigo 33.º
Secção de Águas, Saneamento e RSU

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de 
Águas, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos (SASRSU) é assegurada 
por um Coordenador Técnico e inclui ainda a gestão das Execuções 
Fiscais.

2 — Compete à SASRSU gerir administrativamente toda a área de 
fornecimento de Água, Saneamento e da gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) efetuada pelo município, nomeadamente:

a) Assegurar o atendimento ao público, pelos diversos canais, no 
âmbito da sua competência;

b) Elaborar, publicar e fornecer normas, minutas e informações ten-
dentes ao esclarecimento eficaz dos utentes que se relacionam com o 
serviço;

c) Gerir os contratos de fornecimento de água e o ficheiro de consu-
midores, organizando os respetivos processos individuais;

d) Elaborar e rececionar os pedidos de execução dos ramais de águas 
e de saneamento;

e) Gerir todo o ciclo de cobrança dos consumos de água, realizando 
também as tarefas de leitura e faturação e outras tidas como necessá-
rias;

f) Proceder à emissão das tarifas de saneamento e RSU;
g) Realizar os processos de restituição, anulação ou redução de débi-

tos indevidos, bem como proceder à anulação das faturas processadas 
indevidamente por este serviço;

h) Controlar os prazos e os pagamentos de toda a faturação emi-
tida;

i) Dar seguimento para cobrança executiva, nos termos legais, às 
certidões de dívida e controlar a respetiva cobrança;

j) Organizar e controlar os processos de interrupção e restabelecimento 
do fornecimento de água de acordo com os regulamentos e legislação 
em vigor;

k) Assegurar a montagem, substituição e levantamento de contadores;
l) Elaborar as estatísticas e os relatórios do serviço;
m) Assegurar o preenchimento da estatística a enviar ao Instituto 

Nacional de Estatística e demais entidades, em conformidade com a lei;
n) Receção de pedidos de limpeza de fossas e expediente diverso.

3 — Compete ainda a esta Secção, no âmbito das Execuções Fis-
cais:

a) Superintender em tudo o que respeite a reclamações ordinárias e 
extraordinárias apresentadas perante a Câmara relativamente à liquidação 
de impostos, taxas e mais -valias;

b) Gerir, garantido a permanente atualização, a aplicação relacionada 
com esta área;

c) Organizar os processos de execução fiscal, avisar os executados 
por via postal, fazer citações, contar o processo e passar guias;

d) Elaborar uma relação de todos os processos pagos em cada mês;
e) Elaborar, anualmente, uma relação dos processos a julgar em fa-

lhas;
f) Fazer penhoras, executar serviço de expediente, escriturar as dívidas 

pagas, custas, juros de mora e selos dos processos pagos.

Artigo 34.º
Secção de Tesouraria

1 — Inserida na DAF, a subunidade orgânica flexível Secção de 
Tesouraria (STES) é assegurada por um Coordenador Técnico.

2 — Compete à STES:
a) Manter devidamente processados e atualizados os documentos de 

tesouraria no estrito cumprimento das disposições legais e regulamen-
tares sobre a contabilidade municipal;
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b) Elaborar os diários de tesouraria e os resumos diários, remetendo-
-os com a mesma periodicidade à Contabilidade conjuntamente com os 
documentos de suporte da receita e da despesa;

c) Arrecadar as receitas municipais liquidadas por outros serviços 
municipais;

d) Arrecadar a receita eventual e virtual e emitir os recibos de qui-
tação respetivos;

e) Proceder à liquidação dos juros que se mostrem devidos;
f) Dar cumprimento às ordens de pagamento, após verificação das 

necessárias condições legais;
g) Conferir e confirmar diariamente o saldo de caixa;
h) Manter atualizada a informação do saldo de tesouraria das operações 

orçamentais e das operações de tesouraria;
i) Efetuar os depósitos e as transferências bancárias;
j) Garantir que o saldo existente em caixa não ultrapasse diariamente 

o montante estipulado no sistema de controlo interno.

Artigo 35.º
Setor de Investimentos e Atividades Económicas

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Investimentos e Atividades 
Económicas (SIAE) tem por competências:

a) No âmbito dos Investimentos:
i) Efetuar as candidaturas aos diversos sistemas de financiamento de 

investimentos, quer comunitários, quer nacionais;
ii) Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos de finan-

ciamentos, de protocolos e de contratos -programa;
iii) Elaborar os pedidos de pagamento e enviar toda a documentação 

justificativa das respetivas despesas aos respetivos órgãos de gestão;
iv) Estabelecer as ligações necessárias com o Departamento de Ur-

banismo e Obras Municipais, com vista ao acompanhamento das obras 
financiadas.

b) No âmbito das Atividades Económicas:
i) Apoiar o relacionamento dos órgãos do município com as diversas 

unidades económicas do concelho, designadamente através das respetivas 
associações, explorando pontos de interesse comum;

ii) Elaborar o plano estratégico de desenvolvimento económico para 
o concelho, em articulação com os restantes serviços municipais envol-
vidos em cada projeto;

iii) Colaborar na promoção de eventos, como feiras, seminários, 
colóquios e outros sobre matérias que digam respeito e interessem ao 
setor económico do concelho;

iv) Colaborar nas atividades de promoção de criação de zonas in-
dustriais;

v. Colaborar nos subprogramas de nível municipal no âmbito dos 
programas de desenvolvimento regional;

vi) Apoiar as iniciativas locais de emprego;
vii) Proceder à recolha das informações respeitantes às intenções 

de investimento do município, bem como identificar projetos estrutu-
rantes de iniciativa de outras entidades mas com reflexo no território 
municipal, em colaboração com outras unidades orgânicas dos serviços 
municipais;

viii) Desenvolver e acompanhar os projetos estruturantes para o de-
senvolvimento económico do concelho, em articulação com os restantes 
serviços municipais envolvidos em cada projeto;

ix) Estimular a promoção do espírito empresarial no concelho, com 
vista à fixação de novas indústrias do conhecimento e da informação;

x) Assegurar a cooperação com entidades ligadas ao setor empre-
sarial;

xi) Promover a celebração de protocolos de colaboração com parceiros 
locais, associações empresariais, instituições de conhecimento e demais 
entidades e agentes de desenvolvimento;

xii) Colaborar na participação de programas de incentivo à fixação 
de empresas;

xiii) Gerir o cadastro das empresas do concelho.

Artigo 36.º
Setor de Aprovisionamento

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Aprovisionamento (SAP) 
tem por competências:

a) Garantir um processo de compras e aprovisionamento respeitando 
todos os preceitos legais aplicáveis;

b) Proceder às aquisições necessárias para todos os serviços, após 
adequada instrução dos processos, incluindo a abertura de concursos, 
com a participação dos serviços para tal indicados em cada caso para 
definição de especificações técnicas e administrativas necessárias de 
acordo com critérios técnicos, económicos e de qualidade;

c) Proceder ao estudo das previsões anuais com a colaboração dos 
diversos setores para a aquisição de diverso material, tendo em conta 
uma correta gestão de stocks;

d) Emitir requisições concernentes a todos os materiais e serviços 
em consonância com a reposição de stocks e após terem sido cabi-
mentadas pela secção de contabilidade, fazendo o envio aos respetivos 
fornecedores;

e) Administrar o material de expediente, proceder à sua distribuição 
interna, propondo medidas tendentes a racionalizar as aquisições e con-
sumos, e manter atualizado, através de registo, o respetivo ficheiro;

f) Satisfazer os pedidos de requisições internas dos diversos serviços;
g) Manter atualizados os ficheiros de fornecedores, de materiais ou 

outros, necessários ao funcionamento dos serviços;
h) Proceder à elaboração dos orçamentos dos ramais de abastecimento 

e de saneamento, fazendo o respetivo seguimento administrativo;
i) Assegurar a gestão de carteira de seguros do município.

Artigo 37.º
Setor de Serviço Notarial

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Serviço Notarial (SSNOT) 
tem por competências:

a) Elaborar, nos termos legais, todo o processo contratual com ter-
ceiros relativamente a bens do património municipal;

b) Fornecer ao serviço de Património todos os elementos necessários 
para organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens do 
município cuja transação seja sujeita a contrato escrito;

c) Colaborar com a comissão de avaliação do património para deter-
minação do valor patrimonial dos bens imóveis, em articulação com o 
Departamento de Urbanismo e Obras Municipais;

d) Manter atualizadas as informações sobre os ónus e encargos que 
recaiam sobre os bens imóveis do domínio privado municipal;

e) Instruir e acompanhar os processos de desafetação de bens do 
domínio público municipal e de constituição de ónus e encargos sobre 
os bens do domínio privado municipal;

f) Instruir e acompanhar os procedimentos administrativos de alienação 
de bens do domínio privado municipal, em conformidade com as deter-
minações dos órgãos municipais;

g) Promover a inscrição nas matrizes prediais e nas conservatórias do 
registo predial de todos os bens próprios do município;

h) Gerir e promover a inscrição das cedências em loteamentos, nos 
termos da lei, após comunicação pelo Departamento de Urbanismo e 
Obras Municipais;

i) Manter devidamente organizado o arquivo do serviço;
j) Executar os atos preparatórios para elaboração das escrituras;
k) Organizar os maços de documentos respeitantes aos livros de 

notas;
l) Gerir e manter atualizado o sistema informático de registo de con-

tratos e escrituras;
m) Instruir e acompanhar os processos de celebração de contratos 

relativamente às empreitadas e de fornecimentos de bens e serviços, 
incluindo a elaboração da minuta até à sua assinatura;

n) Proceder à análise das relações das escrituras enviadas pelos di-
versos cartórios notariais da área do município;

o) Elaborar o processo de atribuição de bolsas de estudo e respetiva 
gestão administrativa;

p) Gerir o processo relacionado com os pedidos de licença de recinto 
e de ruído relativos a espetáculos a realizar no município; mantendo in-
formada a Inspeção -Geral das Atividades Culturais de todos os elementos 
que se revelem necessários à sua atividade e registo;

q) Publicitar toda a informação enviada a este serviço, relativamente 
a assuntos militares.

Artigo 38.º
Setor de Mercados e Feiras

1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Mercados e Feiras (SMF) 
tem por competências a gestão dos Mercados e Feiras e a Sanidade.

2 — No âmbito da realização e gestão de Mercados e Feiras:
a) Organizar e gerir as feiras e mercados sob jurisdição municipal;
b) Gerir os espaços dentro dos mercados e feiras, estudando e pro-

pondo medidas de racionalização e efetuando o aluguer das áreas re-
sultantes;

c) Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de paga-
mento de taxas e licenças pelos vendedores;

d) Propor e colaborar no estudo de medidas tendentes à criação de 
novas feiras e mercados, bem como à duração, mudança ou extinção 
dos existentes;

e) Colaborar com os serviços de fiscalização, coordenação económica 
e salubridade pública na área das respetivas atribuições;
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f) Zelar e promover pela limpeza e conservação das dependências 
de feiras e mercados;

g) Colaborar na organização de feiras e exposições de entidades ofi-
ciais e particulares, sob patrocínio ou com o apoio do Município;

h) Executar registos, averbamentos e elaboração de fichas e verbetes 
e recolha de todos os elementos necessários à concessão de licenças re-
lacionadas com feiras e mercados, dentro da área das suas atribuições;

i) Gerir o processo de pedido de registo de cartão de feirante e todo 
o processo inerente à emissão de cartão de vendedor ambulante e de 
grossista.

3 — No âmbito da Sanidade, compete ao SMF:
a) Proceder à inspeção sanitária das reses, criação miúda, caça e 

bem assim, das respetivas carnes e subprodutos destinados ao consumo 
público;

b) Proceder à inspeção sanitária do pescado fresco ou por qualquer 
forma preparado ou conservado;

c) Proceder à vacinação e revacinação de animais domésticos;
d) Participar aos serviços de pecuária da respetiva área de todos 

os casos de doença infectocontagiosa ou parasitária de que tenham 
conhecimento;

e) Colaborar com os serviços de saúde concelhios nas medidas que 
devam ser adotadas em comum para a defesa da saúde pública;

f) Participar na gestão do canil;
g) Promover ações de captura, de alimentação e abate de animais;
h) Exercer as demais funções previstas na legislação relativa a esta 

matéria.
Artigo 39.º

Setor de Fiscalização Municipal
1 — Inserido na DAF, o serviço Setor de Fiscalização Municipal 

(SFM) tem por competências:
a) Verificar o cumprimento das leis, posturas e regulamentos no 

âmbito das atribuições do município, dirigindo o trabalho de fiscaliza-
ção, sem prejuízo das competências atribuídas a outros serviços neste 
domínio, bem como promover os procedimentos adequados em função 
das ocorrências verificadas;

b) Recolher as informações necessárias à instrução de processos 
ou à satisfação de pedidos feitos aos serviços, quando devidamente 
autorizados;

c) Proceder a notificações, intimações e citações pessoais ordenadas 
pela Câmara ou pelo seu presidente;

d) Levantar participações por contraordenação, autos de notícia di-
versos, nomeadamente quando seja detetada qualquer atividade não 
licenciada;

e) Velar pelo regular funcionamento dos mercados municipais, feiras 
e eventos similares;

f) Acompanhar ou executar as medidas de polícia e administrativas 
que superiormente lhe forem cometidas, nomeadamente mandados de 
embargo, reposições de situações anteriores, encerramentos, despejos 
sumários, demolições e processos de notificação;

g) Proceder à análise e emitir informação sobre participações, recla-
mações e queixas de particulares, acompanhar o desenvolvimento do 
respetivo procedimento com vista à sua resolução e, por fim, encaminhar 
os processos em causa para cada serviço competente na matéria;

h) Prestar informação aos serviços camarários sobre os assuntos que 
possam ser objeto de fiscalização e que se enquadrem nas atribuições 
do município e nas competências do serviço;

i) Coordenar, em ligação com outras unidades orgânicas fiscalizado-
ras, a ação de fiscalização municipal, de forma a serem cumpridas as 
determinações legais nos vários setores que constituem uma completa 
gestão municipal;

j) Colaborar com as demais autoridades administrativas e policiais na 
fiscalização e cumprimento das disposições legais relativas à ocupação 
do espaço público e ao uso não autorizado do solo e demais património 
público ou privado;

k) Obter informações e elaborar relatórios que, na área da sua inter-
venção, tenham interesse para a Câmara e serviços municipais, mesmo 
que concessionados;

l) Intervir em vistorias no âmbito das atribuições municipais, por 
determinação superior;

m) Fiscalizar o estacionamento, instruir os processos, e acompanhar 
o destino final das viaturas em situação de estacionamento abusivo na 
área territorial do município, de acordo com as normas vigentes;

n) Zelar pela conservação do património propriedade do município 
participando as anomalias encontradas, nomeadamente em edifícios e 
mobiliário urbano;

o) Esclarecer e divulgar junto dos munícipes os regulamentos e nor-
mas definidas pela Câmara, exercendo, assim, uma ação preventiva e 
pedagógica.

Artigo 40.º
Divisão de Desenvolvimento Educativo,

Sociocultural e Desportivo
1 — A unidade orgânica flexível Divisão de Desenvolvimento Educa-

tivo, Sociocultural e Desportivo (DDESD) é assegurada por um Chefe 
de Divisão, ao qual compete organizar, dirigir e coordenar as secções, 
setores e serviços, conforme deliberado pela Câmara Municipal ou por 
despacho do Presidente da Câmara e, bem assim, chefiar o pessoal que, 
de uma forma integrada, executa as tarefas correspondentes à área de 
atuação da Divisão.

2 — A DDESD é composta pelos seguintes serviços, os quais fun-
cionam de forma integrada e respondem diretamente perante o chefe 
da divisão:

a) Setor de Apoio Social e Psicológico;
b) Setor de Habitação Social;
c) Setor de Saúde;
d) Setor de Educação;
e.Escola de Segurança e Ensino Rodoviário (ESER);
f) Setor de Desporto;
g) Setor de Juventude;
h) Setor de Turismo;
i) Setor de Cultura;
j) Setor de Bibliotecas;
k) Setor de Arquivo Municipal;
l) Setor de Comunicação, Imagem e Protocolo.

Artigo 41.º

Setor de Apoio Social e Psicológico

1 — Integrado na DDESD, compete ao Setor de Apoio Social e Psi-
cológico:

a) Articular e cooperar com os serviços oficiais da segurança social 
e outras instituições vocacionadas para intervir na área da ação social, 
com vista à análise e inventário das necessidades e recursos existentes 
no âmbito de cada área específica, fazendo o diagnóstico das realidades 
sociais do município, identificando as respostas mais adequadas às 
carências diagnosticadas;

b) Representar a Câmara Municipal, ao nível técnico, nas diferentes 
parcerias de âmbito social que esta integre ou mantenha;

c) Propor medidas de apoio social e proteção aos grupos mais vulne-
ráveis, incluindo crianças, jovens e idosos;

d) Gestão do Centro de Convívio da 3.ª Idade;
e) Gestão das diversas políticas de apoio social;
f) Apoiar socialmente as instituições assistenciais, educativas, prisio-

nais e outras existentes na área do Município;
g) Propor e desenvolver serviços sociais de apoio social e psicológico a 

grupos de indivíduos específicos, às famílias e à comunidade, no sentido 
de desenvolver o bem -estar social;

h) Emitir pareceres na área, sempre que solicitado pelos serviços ou 
por entidade externa com competência para o efeito;

i) Colaborar na identificação de carências socioeconómicas, incluindo 
situações de habitação degradada e fornecer dados que determinem 
prioridades de ação;

j) Colaborar na definição das políticas municipais de apoio aos con-
sumidores;

k) Prestar apoio ao consumidor, promovendo ações de informação, 
formação e orientação dos consumidores com vista à consciencialização 
dos seus direitos e formas de os garantir.

Artigo 42.º

Setor de Habitação Social

1 — Integrado na DDESD, compete ao Setor de Habitação Social:

a) Assegurar a gestão do parque habitacional do município;
b) Organizar e executar os processos de aquisição, atribuição e venda 

de fogos, assegurando a sua correta ocupação e divulgando e esclare-
cendo os munícipes sobre as diferentes modalidades de acesso à habita-
ção social e condições, bem como de programas de construção;

c) Elaborar as listas de atribuição, segundo os regimes legalmente 
fixados, dos fogos a construir ou adquiridos para fins de habitação social 
pelo município ou pelo Estado, dentro do concelho;

d) Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifi-
quem as áreas de parques habitacionais degradados e fornecer dados 
sociais e económicos que determinem as prioridades de atuação;

e) Assegurar todo o processo administrativo de cobrança das rendas 
devidas pela sua utilização, incluindo emissão de guias;
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f) Elaborar propostas de atualização de taxas e rendas;
g) Participar na gestão dos condomínios que existam ou se venham 

a criar;
h) Assegurar a ligação com as entidades promotoras de habitação 

social.
Artigo 43.º

Setor de Saúde
1 — Integrado na DDESD, compete ao Setor de Saúde:
a) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde 

concelhios;
b) Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados 

no Serviço Nacional de Saúde;
c) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação 

do Serviço Nacional de Saúde;
d) Participar na definição das políticas e das ações de saúde pública 

levadas a cabo pelas delegações de saúde concelhias;
e) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e 

nas agências de acompanhamento dos serviços de saúde;
f) Participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro 

do apoio social à dependência, em parceria com a administração central 
e outras instituições locais;

g) Cooperar no sentido da compatibilização da saúde pública com o 
planeamento estratégico de desenvolvimento concelhio.

Artigo 44.º
Setor de Educação

1 — Inserido na DDESD, compete ao Setor de Educação:
a) Planear, programar e desenvolver a ação municipal no domínio 

da educação;
b) Elaborar e manter a carta escolar;
c) Criar e participar no conselho local de educação;
d) Estudar as carências em equipamentos escolares e propor a aqui-

sição e substituição de equipamentos degradados;
e) Colaborar na deteção das carências educativas nas áreas de ensino 

da competência do Município e da população em geral, e propor as 
medidas adequadas e executar as ações programadas;

f) Promover e apoiar ações de educação no âmbito das competências 
da Câmara Municipal;

g) Dar apoio à gestão dos centros de educação dependentes da Câ-
mara;

h) Estudar os tipos de auxílio a prestar a estabelecimentos particulares 
de educação e ensino e a obras de formação educativa existentes na 
área do Município;

i) Apoiar atividades complementares de ação educativa pré -escolar 
e de ensino básico, designadamente nos domínios da ação escolar, da 
componente de apoio à família, das atividades de enriquecimento cur-
ricular e da ocupação dos tempos livres;

j) Promover e gerir os refeitórios escolares da competência do Mu-
nicípio;

k) Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir no âmbito 
da educação e do ensino.

l) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares no 
concelho, assegurando o respetivo acompanhamento e avaliação;

m) Gerir o património da rede escolar pública no ensino pré -escolar 
e básico.

Artigo 45.º

Escola de Segurança e Ensino Rodoviário

1 — Estando integrada no Setor de Educação, compete à Escola de 
Segurança e Ensino Rodoviário (ESER):

a) Promover ações de sensibilização e de educação junto da comu-
nidade educativa, bem como da população em geral, no sentido de pro-
porcionar, em particular às crianças, os conhecimentos e competências 
necessárias a uma adequada integração na circulação rodoviária;

b) Promover o Dia Europeu da Prevenção Rodoviária e outras datas 
relacionadas com a temática;

c) Dinamizar e promover a interação com as instituições e entidades, 
em particular as de ensino de âmbito local e regional e as nacionais, 
oficiais ou particulares, que lidem, promovam e divulguem matérias da 
competência da ESER;

d) Desenvolver prática formativas de modo a consciencializar os 
utilizadores para a segurança rodoviária, proteção civil e segurança, de 
forma acessível e divertida;

e) Dinamizar o espaço em geral, de forma a fazer valer a sua função 
socioeducativa.

Artigo 46.º
Setor de Desporto

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Desporto, em 
termo genéricos, propor, apoiar e implementar medidas de desenvolvi-
mento desportivo e de ocupação dos tempos livres e lazer, destinadas a 
toda a população do concelho, a saber:

a) Elaborar estudos sobre a situação desportiva no concelho;
b) Promover e coordenar as ações que conduzam ao desenvolvimento 

desportivo no concelho;
c) Assegurar a gestão dos equipamentos desportivos municipais;
d) Assegurar, em articulação com os correspondentes serviços muni-

cipais, a conservação e manutenção dos equipamentos desportivos sob 
responsabilidade do município;

e) Elaborar propostas de regulamentos/normas de utilização das ins-
talações e equipamentos desportivos;

f) Fomentar a atividade desportiva através dos clubes e coletividades 
prestando o apoio possível;

g) Estimular o associativismo desportivo no Concelho;
h) Fomentar o desenvolvimento de ações de formação dos agentes 

desportivos e avaliar o seu grau de eficácia;
i) Estabelecer contactos com entidades e organismos oficiais, asso-

ciações e privados, de âmbito local ou nacional, com vista ao fomento 
do desporto;

j) Efetuar o atendimento dos munícipes, agentes desportivos e as-
sociações;

k) Incentivar e apoiar o desporto escolar.

2 — São ainda competências do Setor de Desporto, no âmbito dos 
Tempos Livres:

a) Executar as medidas de política de desenvolvimento desportivo 
e recreativo de ocupação dos tempos livres e lazer da população em 
geral;

b) Promover projetos e atividades de ocupação dos tempos livres 
das crianças e jovens, principalmente durante os períodos de férias 
escolares, apostando na oferta de atividades desportivas e recreativas, 
assim como em projetos específicos que permitam a opção por uma 
vida útil e saudável;

c) Interagir de modo eficaz com outras instituições no sentido de 
criar os mecanismos necessários que facilitem o acesso da população à 
ocupação de tempos livres e ao desporto.

Artigo 47.º
Setor de Juventude

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Juventude, 
em termo genéricos, propor, apoiar e implementar medidas de apoio à 
Juventude, destinadas a toda a população do concelho, a saber:

a) Propor iniciativas destinadas em particular à juventude, assegurando 
a coordenação e gestão da sua implementação;

b) Desenvolver iniciativas de apoio à juventude e à mobilidade ju-
venil;

c) Apoiar a atividade de formação cívica, desportiva e cultural dos 
jovens;

d) Apoiar a criação e desenvolvimento de associações de juven-
tude;

e) Assegurar a coordenação das ações, aos vários níveis da autarquia, 
destinadas à juventude;

f) Assegurar contactos e a articulação de iniciativas com entidades 
ligadas à juventude, nomeadamente com o IPJ;

g) Assegurar, em articulação com os Serviços de Ação Social, o 
levantamento de problemas sociais da juventude;

h) Assegurar o desenvolvimento de atividades ligadas à sensibilização 
e recuperação dos jovens face às diversas problemáticas atuais;

i) Implementar meios e medidas transversais relativas à juventude, 
nomeadamente de formação profissional, de bolsas e iniciativas de 
emprego, de saídas profissionais e de inserção no mercado de trabalho.

Artigo 48.º
Setor de Turismo

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Turismo:
a) Proceder ao levantamento, tratamento, sistematização e divulgação 

de informações e dados estatísticos, identificando tendências, de interesse 
para o desenvolvimento turístico do concelho e da região;

b) Organizar e manter atualizado um sistema de informação necessário 
ao acompanhamento do desenvolvimento turístico local;

c) Inventariar as potencialidades turísticas do concelho, nomeada-
mente em função da sua natureza e objetivos;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1645

d) Propor a adoção de diretrizes para a definição da política e priori-
dades de desenvolvimento do turismo local;

e) Propor, fomentar e acompanhar estudos e projetos de desenvolvi-
mento do turismo local;

f) Estabelecer contactos e colaborar com entidades oficiais e priva-
das ligadas ao turismo para promoção do turismo local e o fomento do 
turismo em geral;

g) Efetuar a divulgação da oferta turística do concelho, realizando 
ações promocionais, por iniciativa exclusiva da Câmara Municipal ou 
em colaboração com outras entidades, públicas e privadas;

h) Gerir o posto de informação turística do concelho, assegurando o 
seu funcionamento, o acolhimento e apoio aos turistas;

i) Promover a criação de infraestruturas necessárias ao desenvolvi-
mento turístico do concelho;

j) Elaborar folhetos e publicações descritivas dos locais e atividades 
de interesse turístico;

k) Colaborar, no âmbito da promoção e animação turísticas, com 
outros serviços municipais, na realização das feiras, festas municipais 
e outros eventos promocionais do concelho;

l) Promover a defesa e preservação do património histórico e cultural 
do concelho, integrando -o no processo de desenvolvimento turístico;

m) Promover e assegurar a execução da política museológica muni-
cipal em conformidade com as orientações do executivo e em diálogo 
permanente com a administração central, as juntas de freguesia do 
concelho e seus agentes sociais e culturais;

n) Proceder à aquisição, registo e arquivo de documentos com in-
teresse para o desenvolvimento da atividade autárquica e divulgação 
pelos diferentes serviços;

o) Colaborar na vistoria e classificação dos estabelecimentos hoteleiros 
e similares, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 49.º
Setor de Cultura

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Cultura:
a) Proceder ao levantamento da realidade cultural do concelho;
b) Promover planos de ação para a preservação dos valores culturais 

tradicionais, nomeadamente o artesanato, o folclore e a etnografia, 
apoiando o desenvolvimento das atividades artesanais e das manifesta-
ções etnográficas de interesse local;

c) Promover e desenvolver programas culturais diversos, segmentados 
de acordo com as várias correntes estéticas e diferentes público alvo, 
através do estabelecimento de calendários de exposições, conferências, 
espetáculos e festas;

d) Desenvolver ações de intercâmbio com as cidades geminadas 
promovendo e dinamizando grupos e artistas da cidade no estrangeiro 
e vice -versa, bem como dar apoio à participação de outros serviços 
municipais da autarquia em ações de geminação;

e) Apoiar as coletividades, associações e grupos artísticos, culturais, 
recreativos e outros;

f) Divulgar os eventos culturais através da agenda cultural e canais 
de comunicação disponíveis para o efeito;

g) Promover a diversificação das formas de expressão cultural e a 
elevação da respetiva qualidade e impacto social e humano;

h) Promover o acesso amplo da população às formas de expressão 
cultural e recreativa, bem como a divulgação e conhecimento alargado 
das formas de expressão tradicionais e populares;

i) Promover a defesa e preservação do património histórico e cultural 
do concelho, integrando -o no processo de desenvolvimento cultural;

j) Superintender nas atividades de promoção cultural desenvolvidas 
pelo município e apoiar as atividades desenvolvidas por outras enti-
dades.

Artigo 50.º
Setor de Bibliotecas

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Bibliotecas:
a) Gerir as Bibliotecas, numa perspetiva dinâmica e criativa, de forma 

a promover e assegurar a execução da respetiva política municipal, em 
conformidade com as orientações do executivo e em diálogo permanente 
com a administração central, as juntas de freguesia do concelho e os 
restantes agentes educativos, sociais e culturais, nacionais e locais;

b) Promover uma oferta de qualidade nas bibliotecas, enquanto espa-
ços de conhecimento e de comunicação, educação e lazer, cumprindo a 
sua natureza de serviço público;

c) Proceder à aquisição de documentos com o fim de constituir fundos 
documentais que assegurem a pluralidade e universalidade das coleções 
de informação das bibliotecas municipais;

d) Proceder a medidas que visem a salvaguarda, conservação e va-
lorização do património bibliográfico municipal de modo a preservar a 
memória coletiva do concelho;

e) Implementar ações de dinamização cultural que visem a divulgação 
do livro e da leitura, em particular e a promoção cultural, em geral;

f) Garantir a integração das bibliotecas municipais na rede de biblio-
tecas públicas;

g) Apoiar as Bibliotecas Escolares integradas em estabelecimentos 
de ensino da responsabilidade do município;

h) Apoiar a publicação e divulgação de documentos inéditos, de ori-
gem local, bem como de anais e factos históricos do município.

Artigo 51.º
Setor de Arquivo Municipal

1 — Inserido na DDESD, compete ao serviço Setor de Arquivo Mu-
nicipal:

a) Organizar os arquivos municipais correntes (intermédios e defi-
nitivos) com a função de guardar e classificar, de forma digital e em 
suporte físico, os documentos produzidos pelo município, deixando -os 
preparados para servir de testemunho e informação ao serviço produtor 
e à população em geral;

b) Gerir o arquivo de fotografia e imagem do município, de forma digi-
tal e física, de modo a preservar esta importante fonte de memória coletiva;

c) Assegurar aos serviços municipais e aos cidadãos o acesso à do-
cumentação administrativa produzida internamente;

d) Estabelecer um espaço de arquivo que permita uma boa gestão 
documental, na vertente administrativa, com a recuperação fácil dos 
documentos e, na vertente cultural, constituindo -o como fonte de in-
formação e memória coletiva;

e) Implementar um plano de conservação e salvaguarda do espólio 
documental municipal de modo a preservar esta importante memória 
coletiva do concelho;

f) Zelar pela segurança dos locais e dos documentos, seja na conser-
vação e armazenamento ou no manuseamento.

Artigo 52.º
Setor de Comunicação, Imagem e Protocolo

1 — Inserido na DDESD, o serviço Setor de Comunicação, Imagem 
e Protocolo (SCIP) tem por competências:

a) Elaborar e divulgar junto dos munícipes, da comunicação social 
e todas as entidades públicas e privadas, de forma seletiva atendendo 
ao conteúdo, forma e destinatários, bem como ao que lhe é transmitido 
pelos outros serviços, todas as atividades da autarquia;

b) Assegurar e promover o relacionamento da autarquia com os órgãos 
da comunicação social;

c) Organizar diariamente a análise de imprensa referente a notícias 
nacionais ou locais que tenham interesse para conhecimento dos órgãos 
e dos serviços do município;

d) Gerir os meios de comunicação que são pertença do município;
e) Assegurar a elaboração, publicação e distribuição da Revista Mu-

nicipal e Agenda Cultural;
f) Apoiar a realização de iniciativas promocionais para o concelho;
g) Elaborar e promover a imagem dos serviços, edifícios e equipamen-

tos municipais, do espaço público e das diversas atividades desenvolvidas 
ou apoiadas pela autarquia;

h) Promover a comunicação entre os munícipes e o município, es-
timulando o diálogo permanente, a corresponsabilização coletiva e a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados;

i) Efetuar estudos de opinião e imagem da Câmara;
j) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais 

do município.

CAPÍTULO VI

Dos Serviços Operativos

Artigo 53.º
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

1 — A unidade orgânica flexível Divisão de Ambiente e Serviços Ur-
banos (DASU) é assegurada por um Chefe de Divisão, ao qual compete 
organizar, dirigir e coordenar as secções, setores e serviços, conforme 
deliberado pela Câmara Municipal ou por despacho do Presidente da 
Câmara e, bem assim, chefiar o pessoal que, de uma forma integrada, 
executa as tarefas correspondentes à área de atuação da Divisão.

2 — A DASU é composta pelos seguintes serviços, os quais funcio-
nam de forma integrada e respondem diretamente perante o chefe da 
divisão:

a) Núcleo Técnico
b) Setor de Gestão de Viaturas
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c) Setor de Gestão da Rede Viária
d) Setor de Higiene Urbana e RSU
e) Setor de Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais
f) Setor de Transportes Urbanos e Estacionamento
g) Setor de Ambiente
h) Setor de Espaços Verdes
i) Setor de Águas e Saneamento
j) Setor de Cemitério
k) Setor de Eletricidade

3 — Compete à DASU, de forma genérica:
a) Apresentação de indicadores mensais de gestão, relativos a cada 

um dos serviços;
b) Gerir todos os equipamentos, serviços e trabalhadores ligados à 

Divisão;
c) Elaborar relatório anual da atividade global da Divisão envolvendo 

custos, serviços prestados e inventário dos bens afetos à Divisão;
d) Executar os projetos de que seja incumbido pelo executivo ou 

pela Câmara;
e) Elaborar estudos e informações de apoio técnico necessário aos 

órgãos e serviços do município;
f) Estudar, projetar, orçamentar, dirigir e fiscalizar todas as obras 

municipais, a realizar por empreitada, incluindo autos de consignação, 
medição de trabalhos e receção de obras, e respetivo encerramento do 
processo da obra, de acordo com o plano de atividades da Câmara;

g) Preparar e apreciar todos os concursos de obras a promover pela 
Câmara, estabelecendo as ligações necessárias com os técnicos, gabinetes 
ou empreiteiros interessados nas obras;

h) Informar acerca dos pedidos de prorrogação de prazo e respe-
tivas revisões de preços em empreitadas, assegurando o necessário 
controlo;

i) Assegurar o processo respeitante à posse administrativa de em-
preitadas;

j) Realizar estudos e proceder a avaliações, designadamente para o 
efeito de expropriações ou aquisições relacionadas com a concretização 
dos projetos;

k) Verificar os mapas de distribuição do serviço pelo pessoal afeto 
aos transportes elaborados pelo responsável do setor;

l) Verificar os mapas e quadros estatísticos dos trabalhadores dos 
serviços, elaborados pelos responsáveis dos setores, de forma a pos-
sibilitar superiormente a tomada de decisões sobre o funcionamento 
da Divisão;

m) Efetuar em colaboração com os demais serviços municipais com-
petentes, a recolha e organização da informação necessária à elaboração 
e atualização dos cadastros das redes municipais, mantendo atualizado 
o referido cadastro;

n) Estudar e propor as orientações a seguir em ações de aquisição, 
renovação ou substituição da frota existente e equipamentos opera-
cionais;

o) Participar no planeamento das redes de águas e esgotos;
p) Verificar o cumprimento da atividade de recolha de RSU pela 

entidade responsável pela recolha e transporte de RSU;
q) Promover e proceder a estudos de organização do tráfego da área 

do município, nomeadamente da cidade, elaborando propostas de sina-
lização necessárias à organização e informação do tráfego;

r) Verificar a coordenação da atuação do município com as entidades 
concessionárias do fornecimento e da distribuição de energia elétrica, 
no que se refere à distribuição desta em baixa tensão e à iluminação 
pública urbana;

s) Verificar a permanente atualização e adequação do plano de ilumi-
nação do concelho bem como da verificação do funcionamento da rede 
de IP (iluminação pública);

t) Propor e acompanhar a execução das obras necessárias à conserva-
ção e manutenção dos cemitérios, bem como de medidas tendentes ao 
aumento da capacidade e organização dos espaços nos cemitérios;

u) Supervisionar as obras de conservação, reparação e beneficiação, 
realizadas por administração direta ou empreitada, dos edifícios muni-
cipais e espaços municipais, incluindo mercados, cemitério e equipa-
mentos destinados a realizações de interesse público, e obras diversas, 
devidamente autorizadas pelo Chefe de Divisão;

v) Supervisionar os trabalhos distribuídos pelas brigadas de conser-
vação dos edifícios municipais;

w) Supervisionar a inspeção periódica dos edifícios que integram 
o património municipal, em colaboração com os departamentos que 
exercem a sua gestão;

x) Supervisionar as demolições mandadas executar por administração 
direta;

y) Supervisionar a coordenação da realização de grandes e pequenas 
reparações.

Artigo 54.º
Núcleo Técnico

1 — Inserido na DASU, o serviço Núcleo Técnico (DASUNT) tem 
por competência geral apoiar tecnicamente a DASU no prosseguimento 
das suas tarefas próprias, conforme o artigo anterior.

2 — Compete ainda a este núcleo o apoio técnico na área de espaços 
verdes e ambiente, em particular:

a) Promover, planear e projetar a criação de espaços verdes (parques, 
jardins e outros espaços verdes), providenciando pela seleção e plantação 
das espécies convenientes, bem como de parques infantis e equivalentes 
como sejam os parques de atividade física para seniores);

b) Gerir os espaços verdes;
c) Gerir os parques infantis e equivalentes, assegurando, em arti-

culação com os correspondentes serviços municipais e entidades com 
quem o Município se relacione nesta área, a sua limpeza, conservação, 
manutenção e reparação;

d) Emitir pareceres técnicos que impliquem derrube de árvores e ou 
destruição do coberto vegetal;

e) Elaborar propostas de aquisição de equipamentos urbanos e garantir 
a sua correta aplicação;

f) Promover os tratamentos fitossanitários de combate às pragas e 
doenças de âmbito vegetal sobre a jurisdição da Câmara Municipal do 
Entroncamento;

g) Promover e projetar sistemas de rega que garantam a maximização 
da economia de água e regulem a sua utilização criteriosa;

h) Coordenar a gestão e funcionamento do Centro de Composta-
gem, garantindo o aproveitamento e utilização ecológica dos produtos 
obtidos.

Artigo 55.º
Setor de Gestão de Viaturas

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Gestão de Viaturas (SGV) tem por competências:

a) Assegurar a gestão, conservação e manutenção do parque de má-
quinas e viaturas municipais;

b) Providenciar pelo uso de combustíveis e lubrificantes adaptados às 
condições de trabalho e ao tipo de máquinas e viaturas e pela manuten-
ção preventiva, efetuando revisões e controlos periódicos verificando 
o estado dos órgãos essenciais;

c) Elaborar as requisições de combustível indispensáveis ao funcio-
namento do parque;

d) Confirmar as faturas respeitantes ao fornecimento de combustível, 
de reparações efetuadas fora das oficinas municipais e de qualquer 
material recebido ou serviço prestado;

e) Verificar por máquina ou viatura o número de horas de trabalho 
ou de quilómetros percorridos, os consumos em combustíveis e lubrifi-
cantes, as despesas em reparação e outros encargos, de modo a obterem 
elementos de gestão, nomeadamente o custo por quilómetro ou da hora 
de trabalho;

f) Gerir o depósito de peças, acessórios e materiais necessários às 
manutenções e reparações, bem como o depósito de lubrificantes;

g) Verificar as condições de trabalho das e nas máquinas e viaturas;
h) Elaborar e manter atualizado o cadastro de máquinas e viaturas;
i) Providenciar pelo seguro e inspeção das máquinas e viaturas e 

respetivas participações à seguradora em caso de sinistro;
j) Manter em boa ordem e asseio as instalações e ferramentas;
k) Promover a recolha, depósito e remoção de óleos queimados, 

pneus, baterias, sucata, entre outros., de forma ambientalmente segura 
e de acordo com a legislação aplicável;

l) Providenciar todo o processo referente à manutenção preventiva 
do equipamento afeto à rede de transportes;

m) Elaborar e implementar os mapas de distribuição do serviço pelo 
pessoal afeto aos transportes, após a devida aprovação superior;

n) Organizar e manter permanentemente atualizados mapas e quadros 
estatísticos dos trabalhadores do serviço, de forma a possibilitar supe-
riormente a tomada de decisões sobre o seu funcionamento.

Artigo 56.º
Setor de Gestão da Rede Viária

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Gestão da Rede Viária (SGRV) tem por competências:

a) Desenvolver ações de planeamento nos domínios do ordenamento, 
conceção da rede viária municipal e outras infraestruturas de acessibi-
lidade e transporte;

b) Garantir a manutenção e conservação da rede viária, propondo as 
medidas adequadas;

c) Executar por administração direta trabalhos de ampliação ou con-
servação da rede viária municipal, após a devida aprovação superior;
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d) Organizar e manter atualizado o cadastro das rodovias municipais 
e de sinalização vertical de trânsito para fins de conservação, estatística 
e informação;

e) Propor as medidas julgadas necessárias para garantir a fluidez e 
segurança no tráfego automóvel e de peões;

f) Apresentar superiormente propostas de sinalização necessárias à 
organização e informação do tráfego;

g) Apoiar na gestão das zonas/áreas e parques de estacionamento 
existentes, propondo superiormente normas para uma utilização mais 
eficiente ou criando novas áreas de estacionamento;

h) Orientar o tráfego em todas as situações de alteração dos esquemas 
de circulação habitualmente praticados;

i) Informar sobre todas as matérias ligadas ao tráfego e estaciona-
mento automóvel dentro da área do concelho e estado do pavimento 
das vias municipais;

j) Colaborar na promoção da segurança da circulação de viaturas e 
peões;

k) Gerir e manter a sinalização de trânsito na área do concelho, in-
cluindo o desenvolvimento e modernização da rede de sinalização lu-
minosa automática de tráfego;

l) Promover a desobstrução de valetas e órgãos de drenagem afetos 
à rede viária;

m) Implementar medidas de acalmia de tráfego superiormente apro-
vadas.

Artigo 57.º
Setor de Higiene Urbana e RSU

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Higiene Urbana e RSU (SHURSU) tem por competências:

a) Gerir e efetuar o serviço de limpeza urbana do concelho, desig-
nadamente, através dos serviços de varredura, lavagem e limpeza geral 
dos espaços públicos ou de uso público e do mobiliário e equipamento 
urbano neles instalados;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da atividade de recolha 
de RSU pela entidade responsável pela recolha e transporte de RSU, de 
acordo com as diretivas estabelecidas superiormente;

c) Proceder à lavagem, desinfeção e desodorização de contentores 
utilizando a viatura destinada a esse fim;

d) Providenciar a eliminação de focos de insalubridade, designada-
mente através da eliminação de pontos de lixo e de operações periódicas 
de desratização, desmosquitização e desinfeção;

e) Assegurar as condições higio -sanitárias das instalações e equipa-
mentos municipais de abastecimento público;

f) Dar apoio a outros serviços que, direta ou indiretamente, contribuam 
para a limpeza e higiene públicas;

g) Aplicar os dispositivos legais, regulamentos e posturas municipais 
no que se refere aos resíduos sólidos urbanos;

h) Colaborar com os serviços de fiscalização, coordenação económica 
e salubridade pública na área das respetivas atribuições.

Artigo 58.º

Setor de Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais (SMEEM) tem 
por competências:

a) Executar as obras de reparação e beneficiação dos edifícios muni-
cipais e obras diversas, após devida autorização superior;

b) Supervisionar os trabalhos distribuídos pelas brigadas de conser-
vação dos edifícios municipais;

c) Assegurar a inspeção periódica dos edifícios que integram o patri-
mónio municipal, em colaboração com os departamentos que exercem 
a sua gestão;

d) Promover as demolições mandadas executar por administração 
direta;

e) Assegurar a execução de obras de conservação e beneficiação, por 
administração direta ou por empreitada, em mercados, cemitérios e em 
equipamentos destinados a realizações de interesse público;

f) Coordenar a realização de grandes e pequenas reparações;
g) Acompanhar a execução de todas as obras, no âmbito das suas 

competências.

Artigo 59.º

Setor de Transportes Urbanos e Estacionamento

1 — Inserido no DASU, o serviço Setor de Transportes Urbanos e 
Estacionamento (STUE) efetua a gestão dos Transportes Urbanos e das 
áreas de Estacionamento.

2 — O STUE tem por competências a nível do Parque de Estacio-
namento subterrâneo:

a) Gerir o processo de entradas no parque, incluindo a emissão de 
cartões;

b) Garantir correto funcionamento dos equipamentos de bilhética, de 
controlo de acessos, de gestão de alarmes e de apoio em geral;

c) Assegurar a contagem diária do dinheiro, respetivo depósito e 
correspondente emissão de guias e restante expediente contabilístico;

d) Assegurar, em articulação com os correspondentes serviços mu-
nicipais, a limpeza, conservação e manutenção das instalações e dos 
equipamentos.

3 — A nível dos Transportes Urbanos Rodoviários do Entroncamento 
(TURE), compete ao STUE:

a) Gerir o sistema de bilhética, incluindo os cartões e passes pré-
-comprados, nos diversos formatos e em articulação com os pontos de 
venda, bem como os relatórios de exploração;

b) Dar assistência técnica de primeira linha ao sistema de bilhética, 
prestando a informação necessária aos diversos intervenientes (moto-
ristas e assistentes que façam a venda dos títulos) sobre o equipamento, 
assegurando a ligação com a empresa fornecedora;

c) Assegurar a gestão das verbas cobradas pelos motoristas, emitindo 
as guias de receita correspondentes e restante expediente contabilís-
tico;

d) Controlar os procedimentos dos motoristas, assegurando o apoio 
necessário em caso de avaria ou acidente;

e) Gerir as viaturas e equipamentos de apoio (postaletes, abrigos e 
outros tidos como parte do sistema), assegurando, em articulação com 
os correspondentes serviços municipais e entidades com quem o Muni-
cípio se relacione nesta área, a sua limpeza, conservação, manutenção 
e reparação;

f) Analisar e propor, numa perspetiva de melhoria contínua do serviço 
prestado, os percursos e horários;

g.Garantir, caso existam cortes de trânsito, a definição de percursos 
alternativos e a sua comunicação aos motoristas de forma a assegurar 
a continuidade do serviço.

Artigo 60.º
Setor de Ambiente

1 — Inserido na DASU, o serviço Setor de Ambiente (SAMB), tem 
por competências:

a) Aplicar e fazer cumprir a política de ambiente definida pela Câmara 
Municipal e propor iniciativas conducentes à dinamização do ambiente 
e qualidade no concelho;

b) Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de politica 
ambiental, de saúde pública e de saúde ambiental, referente aos espaços 
públicos municipais;

c) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e restantes 
recursos hídricos do concelho, em colaboração com as entidades oficiais 
competentes;

d) Participar no planeamento, implementação e funcionamento dos 
sistemas municipais e intermunicipais de resíduos sólidos urbanos;

e) Promover e acompanhar estudos e ações tidas como convenientes 
ou necessárias para a conservação e valorização dos recursos naturais do 
concelho e proceder a vistorias de assuntos ligados ao ambiente;

f) Promover ações de educação e sensibilização ambiental;
g) Promover e apoiar a implementação de projetos que visem a utili-

zação de energias renováveis e o aumento da eficácia energética;
h) Proceder à monitorização e o controlo da água para abastecimento 

público, fontanários, fontes ornamentais, captações de água e irrigação 
de espaços verdes públicos;

i) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos de abastecimento de 
água, descarga de águas residuais industriais e proceder à monitorização 
dos efluentes da ETAR municipal e da ETAR compacta;

j) Promover medidas que visem a melhoria do desempenho ambiental 
nos serviços municipais;

k) Apreciar e colaborar na emissão de pareceres sobre estudos de 
impacto ambiental.

Artigo 61.º
Setor de Espaços Verdes

3 — Inserido na DASU, o serviço Setor de Espaços Verdes (SEV), 
está dividido em duas áreas geográficas, correspondendo a dois servi-
ços identificados como Jardins Norte e Jardins Sul, os quais têm por 
competências:

a) Promover a execução, manutenção, conservação e limpeza de todos 
os espaços verdes (parques, jardins e outros espaços verdes), providen-
ciando pela seleção e plantação das espécies convenientes;

b) Zelar pela correta utilização dos espaços verdes por parte do público;
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c) Organizar e manter viveiros e estufas;
d) Executar os tratamentos fitossanitários de combate às pragas e 

doenças de âmbito vegetal sobre a jurisdição da Câmara Municipal do 
Entroncamento;

e) Promover o coberto vegetal sob a forma arbórea, arbustiva e her-
bácea;

f) Assegurar a poda das árvores existentes nos espaços verdes e vias 
públicas;

g) Organizar e manter atualizado o ficheiro de espécies, bem como 
o cadastro das ações de arborização de áreas urbanas;

h) Executar, conservar e manter sistemas de rega que garantam a 
maximização da economia de água e regulem a sua utilização criteriosa;

i) Colaborar na proteção de monumentos e zonas de recreio existentes 
nos espaços verdes;

j) Zelar pelo cumprimento das normas de segurança de todos os 
trabalhadores que laborem nos serviços;

k) Participar ativamente em todas as atividades que, não sendo espe-
cíficas dos espaços verdes, se desenvolvem nos mesmos.

Artigo 62.º
Setor de Águas e Saneamento

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Águas e Saneamento (SAS) tem por competências:

a) Providenciar, em colaboração com os demais serviços municipais 
competentes, pela recolha e organização da informação necessária à 
elaboração e atualização dos cadastros das redes municipais, mantendo 
atualizado o referido cadastro;

b) Participar no planeamento das redes de águas e esgotos;
c) Promover ou proceder à construção, remodelação, beneficiação, 

ampliação ou reparação das infraestruturas municipais de águas e esgo-
tos, compreendendo as respetivas redes e construções e equipamentos 
complementares;

d) Proceder à exploração (controlo de funcionamento, manutenção e 
conservação) das redes de águas e de drenagem municipais e de outras 
infraestruturas conexas cuja gestão e exploração seja da responsabili-
dade do município;

e) Prestar e gerir o serviço de recolha dos efluentes das fossas séticas 
públicas e privadas;

f) Promover e acompanhar a elaboração dos estudos e projetos de 
infraestruturas municipais de abastecimento de água e de drenagem e 
transporte de águas residuais ou pluviais;

g) Apoiar na organização dos concursos para adjudicação de emprei-
tadas de construção de infraestruturas municipais de abastecimento de 
água e de drenagem e transporte de águas residuais ou pluviais e na 
fiscalização da execução das obras.

Artigo 63.º
Setor de Cemitério

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Cemitério (SCEM) tem por competências:

a) Proceder à abertura de covas e à inumação, exumação e trasladação 
dos cadáveres e ossadas;

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e respetivo regula-
mento referentes aos cemitérios;

c) Promover à atribuição de numeração das sepulturas de acordo com 
a lista elaborada pela Secção de Licenças e Taxas;

d) Manter atualizado o mapa de pormenor do cemitério;
e) Colaborar com a Secção de Licenças e Taxas nos processos de 

inumação e exumação e organização dos processos de aquisição de 
terrenos para sepulturas perpétuas e jazigos;

f) Promover a limpeza, arborização e manutenção de salubridade 
pública nas dependências dos cemitérios;

g) Conservar e manter o material de limpeza e controlar o respetivo 
consumo;

h) Propor a execução das obras necessárias à manutenção dos ce-
mitérios;

i) Propor a execução de medidas tendentes ao aumento da capacidade 
e organização dos espaços nos cemitérios.

Artigo 64.º
Setor de Eletricidade

1 — Inserido na DASU, a quem responde diretamente, o serviço Setor 
de Eletricidade (SELE) tem por competências:

a) Controlar a assistência, conservação e manutenção dos equipamen-
tos eletromecânicos ligados aos sistemas de captação e abastecimento 
de água e de tratamento das águas residuais;

b) Programar e executar os trabalhos de conservação e manutenção 
dos equipamentos e instalações elétricas e eletromecânicas do Municí-
pio, desenvolvendo junto das entidades externas todas as diligências e 
procedimentos necessários à concretização dos objetivos;

c) Proceder a reparações em equipamentos e instalações elétricas e 
eletromecânicas da Câmara Municipal;

d) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-
pamento adstrito ao Setor;

e) Efetuar ou acompanhar obras na área de eletricidade e eletromecâ-
nica, se necessário com a colaboração de outros serviços;

f) Coordenar a atuação do município com as entidades concessionárias 
do fornecimento e da distribuição de energia elétrica, no que se refere à 
distribuição desta em baixa tensão e à iluminação pública (IP) urbana;

g) Promover a permanente atualização e adequação do plano de 
iluminação do concelho, bem como da verificação do funcionamento 
da rede de IP.

Artigo 65.º
Divisão de Gestão Urbanística e Obras

1 — A unidade orgânica flexível Divisão de Gestão Urbanística e 
Obras (DGUO) é assegurada por um Chefe de Divisão, ao qual compete 
organizar, dirigir e coordenar as secções, setores e serviços, conforme 
deliberado pela Câmara Municipal ou por despacho do Presidente da 
Câmara e, bem assim, chefiar o pessoal que, de uma forma integrada, 
executa as tarefas correspondentes à área de atuação da Divisão.

2 — A DGUO é composta pelos seguintes serviços, os quais fun-
cionam de forma integrada e respondem diretamente perante o chefe 
da divisão:

a) Setor de Apoio Administrativo
b) Núcleo Técnico
c) Setor de Apoio Técnico
d) Setor de Planeamento e Gestão do Território/SIG
e) Setor de Gestão e Fiscalização de Obras

3 — Compete à DGUO, de forma genérica:
a) Coordenar o apoio administrativo na execução das tarefas neces-

sárias à correta instrução dos processos urbanísticos, com vista à sua 
apreciação, parecer, decisão e fiscalização técnica;

b) Coordenar o apoio administrativo necessário à DASU;
c) Receber os requerimentos dos interessados no âmbito das compe-

tências do departamento e encaminhá -los, devidamente instruídos;
d) Organizar os processos no âmbito da numeração de polícia;
e) Coordenar a emissão, o registo e o arquivamento de alvarás de 

loteamento, licenças de construção ou licenças e autorizações de uti-
lização decorrentes de processos aprovados e certidões no âmbito das 
competências do departamento;

f) Proceder ao tratamento e gestão de toda a documentação referente 
aos processos de loteamentos e operações urbanísticas e posterior re-
messa para arquivo por parte das respetivas secções;

g) Fornecer as cópias de projetos de construção ou loteamento, bem 
como as cartas ou plantas que forem solicitadas e possam ser forne-
cidas;

h) Gerir a base de dados relativa a todos os alvarás de licencia-
mento;

i) Propor, de acordo com orientações superiores, novos métodos de 
tratamento, registo e arquivo da informação nesta área de atividade 
camarária, devendo, para o efeito, definir em a colaboração com os 
Sistemas de Informação, as melhores práticas para o acesso e registo 
de informação no âmbito do licenciamento urbanístico;

j) Garantir o atendimento e o apoio aos munícipes no âmbito da 
atividade da divisão e da DASU;

k) Zelar pela conformidade de quaisquer obras às específicas con-
dições do seu licenciamento ou autorização, desencadeando, sempre 
que necessário, os mecanismos que efetivem a responsabilidade dos 
técnicos delas encarregados, propondo a aplicação das sanções legal-
mente previstas;

l) Informar processos de queixas e participações referentes a ações 
de particulares;

m) Informar processos de obras particulares, de pedidos de destaque 
e de certidões;

n) Informar, verificar e fiscalizar os processos que devam correr 
pela Divisão;

o) Coordenar a elaboração dos respetivos autos, relatórios, notificações 
e citações, no âmbito das competências precedentes;

p) Proceder à divulgação das deliberações dos órgãos autárquicos que 
interessem à atividade das diferentes divisões;

q) Divulgar a legislação de interesse à atividade das diferentes di-
visões.
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r) Gerir as obras e empreitadas municipais, da fase de conceção à 
aceitação final das construções tidas como necessárias nas mais diversas 
áreas de intervenção e competência do município;

s) Apoiar a gestão de obras de interesse concelhio, quando tal for 
superiormente indicado.

t) Elaborar os desenhos e trabalhos de topografia necessários à pros-
secução do interesse municipal, gerindo o seu arquivo;

u) Efetuar a fiscalização, nas áreas das sua competências do cum-
primento das normas, regulamentos e leis por parte dos munícipes, 
elaborando os autos respetivos;

v) Participar em vistorias;
w) Apresentar indicadores de gestão relativos à atividade desenvol-

vida.

Artigo 66.º
Setor de Apoio Administrativo

1 — Inserida na DGUO, o serviço Setor de Apoio Administrativo 
tem por competências:

a) Prestar o apoio administrativo e executar todo o expediente rela-
cionado com a atividade desta divisão e da DASU;

b) Colaborar na preparação de anúncios de concurso, programas de 
concurso, cadernos de encargos e toda a documentação necessária à con-
cretização das empreitadas, bem como efetuar todos os procedimentos 
necessários na Plataforma de Contratação Pública;

c) Atuar no estrito cumprimento das determinações legais e das deci-
sões superiores no âmbito do procedimento relativo às empreitadas;

d) Organizar os processos relativos às empreitadas e garantir o cum-
primento dos respetivos prazos e trâmites procedimentais;

e) Assegurar o registo de todos os dados relacionados com as em-
preitadas;

f) Proceder ao tratamento e gestão de toda a documentação referente 
a processos de empreitadas, incluindo receção e registo de propostas, 
elaboração de informações e análises técnico -administrativas, elaboração 
dos autos de consignação, de inquérito e de resultado de inquérito;

g) Receber as sugestões, propostas e reclamações apresentadas pelos 
munícipes, dando -lhes o devido encaminhamento;

h) Receber toda a documentação indispensável à instrução dos pedidos 
de licenciamento de operações urbanísticas, bem como efetuar o respe-
tivo registo e tramitação no Sistema de Processos de Obras (SPO);

i) Proceder à emissão, registo e arquivamento de alvarás de lotea-
mento, licenças de construção ou licenças e autorizações de utilização 
decorrentes de processos aprovados e certidões no âmbito das compe-
tências do departamento;

j) Proceder às competentes notificações no âmbito do licenciamento 
de operações de loteamento;

k) Proceder à elaboração de documentos estatísticos a que esta área 
esta cometida por lei, remetendo -os às entidades competentes;

l) Atualizar a base de dados relativa aos alvarás de licenciamento;
m) Arquivar os processos após a sua conclusão;
n) Manter atualizados os ficheiros e bases de dados necessários ao 

bom funcionamento dos serviços;
o) Prestar, aplicando os métodos de processamento de informação 

concebidos para uma resposta célere e eficaz, as informações e es-
clarecimentos quanto às questões colocadas pelos munícipes e outras 
entidades, no âmbito das competências da divisão e da DASU, desig-
nadamente quanto à instrução e à tramitação dos processos relativos ao 
licenciamento de operações urbanísticas ou empreitadas;

Artigo 67.º
Núcleo Técnico

1 — Inserido na DGUO, o serviço Núcleo Técnico (DGUONT) tem 
por competências, a nível de obras municipais:

a) Executar os projetos de que seja incumbido pela Câmara;
b) Elaborar estudos e informações de apoio técnico necessário aos 

órgãos e serviços do município;
c) Estudar, projetar, orçamentar, dirigir e fiscalizar todas as obras 

municipais, a realizar por empreitada, incluindo autos de consignação, 
medição de trabalhos e receção de obras, e respetivo encerramento do 
processo da obra, de acordo com o plano de atividades da Câmara;

d) Preparar e apreciar todos os concursos de obras a promover pela 
Câmara, estabelecendo as ligações necessárias com os técnicos, gabinetes 
ou empreiteiros interessados nas obras;

e) Informar acerca dos pedidos de prorrogação de prazo e respetivas 
revisões de preços em empreitadas, assegurando o necessário controlo;

f) Assegurar o processo respeitante à posse administrativa de em-
preitadas;

g) Realizar estudos e proceder a avaliações, designadamente para o 
efeito de expropriações ou aquisições relacionadas com a concretização 
dos projetos;

h) Gerir e manter atualizada a aplicação de controlo de empreitadas, 
em particular registar de forma integral todas as empreitadas e o seu 
estado de evolução, o ficheiro de fornecedores e empreiteiros de obras 
públicas e o índice de preços;

i) Apoiar a gestão de obras, aos diversos níveis, de interesse concelhio, 
quando para tal for superiormente indicado.

j) Elaborar um relatório anual dos projetos realizados e do seu estado, 
bem como, no âmbito das competências aqui descritas, prestar toda a 
informação a que o Município esteja legalmente obrigado a fornecer 
e a publicar.

2 — As competências a nível de obras particulares são:
a) Apreciar e informar os projetos respeitantes a viabilidades e li-

cenciamento de obras particulares, tendo em conta, nomeadamente, 
o seu enquadramento nos planos de estudo urbanísticos existentes, na 
conformidade com as leis e regulamentos em vigor, zonas de proteção 
legalmente fixadas e níveis técnicos e estéticos, prestar informação final 
para decisão, com indicação das condições gerais e especiais;

b) Apreciar e informar os estudos de loteamentos urbanos e pedidos 
de viabilidade, sua conformidade com os planos e estudos urbanísticos 
existentes e com as leis e regulamentos em vigor;

c) Atualizar ou aceitar os valores dos orçamentos e consequente fi-
xação do valor da caução para garantia da execução de infraestruturas, 
fixação de prazos de início e conclusão das obras de infraestruturas, 
prestar informação final para decisão, com vista à concessão ou negação 
da licença de loteamento;

d) Orientar a implantação de construções particulares e fixar o alinha-
mento e cotas de nível, de acordo com os planos aprovados ou, na falta 
destes, de acordo com critérios superiormente determinados;

e) Solicitar aos serviços de topografia e cadastro os pareceres sobre 
cadastro quando os processos se situem em zona sem urbanização de-
finida;

f) Promover a obtenção de pareceres a que os processos terão de 
ser submetidos quando for necessário ou imposta a sua apreciação por 
entidades estranhas à Câmara;

g) Informar os pedidos de prorrogação de obras particulares e de 
execução de loteamentos urbanos;

h) Informar sobre exposições apresentadas relativamente a obras 
particulares e loteamentos urbanos, bem como sobre reavaliação de 
processos cuja licença ou deliberação haja caducado;

i) Intervir nas vistorias, com vista à concessão de licenças de utili-
zação;

j) Emissão de pareceres relacionados com a certidão de factos, pa-
receres e outros;

k) Participar à Câmara, para o devido procedimento, as irregularidades 
praticadas por técnicos responsáveis pela elaboração de projetos;

l) Proceder com regularidade ao fornecimento dos elementos para 
atualização das cartas topográficas e ainda dos projetos de construção 
e loteamento aprovados;

m) Receber e prestar esclarecimentos aos munícipes sobre o anda-
mento e despacho dos seus requerimentos, processos de obras e lotea-
mentos em dias e horas a fixar;

n) Realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilização ou das 
operações de manutenção das instalações;

o) Informar sobre a instalação de abastecimento de combustíveis 
líquidos e gasosos derivados do petróleo, designados por postos de 
abastecimento de combustíveis;

p) Informar sobre o licenciamento de empreendimentos turísticos, 
hoteleiros e de estabelecimentos comerciais, bem como a elaboração 
do respetivo cadastro;

q) Efetuar pré -vistorias para os pedidos de averbamento e de conces-
são de alvarás sanitários de licenças para estabelecimentos insalubres, 
incómodos e perigosos e tóxicos, nos termos da lei, incluindo bares, 
restaurantes e similares, e para mudanças de uso e contratos de arren-
damento;

r) Elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos de arquitetura e 
garantir o respetivo acompanhamento técnico;

s) Informar sobre pedidos de ocupação duradoura do espaço público, 
nomeadamente de toldos e publicidade;

t) Promover e manter atualizado um arquivo de cartas topográficas 
da cidade;

u) Proceder à atribuição de números de polícia aos prédios urbanos 
construídos;

v) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos no âmbito 
da divisão.
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Artigo 68.º
Setor de Planeamento e Gestão do Território/SIG

1 — Inserido na DGUO, o serviço Setor de Planeamento e Gestão do 
Território/SIG tem por competências:

a) Promover e acompanhar os planos de ordenamento físico da área 
do município, através da realização de planos gerais de urbanização, 
planos de pormenor urbanístico, estudos de zonas a nível concelhio e 
arranjos urbanísticos de interesse municipal;

b) Proceder a estudos e cálculos para determinação das taxas de 
urbanização, pela realização das infraestruturas urbanísticas e encargos 
de mais -valias;

c) Planear todas as vias urbanas e rurais, os transportes e o equipa-
mento urbano;

d) Elaborar pareceres urbanísticos para as áreas em estudo ou sobre 
as áreas propostas como sensíveis;

e) Elaborar fichas relativas a todos os terrenos abrangidos por estudos 
de pormenor urbanístico;

f) Organizar, do ponto de vista urbanístico, os ficheiros relativos à 
aquisição, venda e permuta de terrenos;

g) Acompanhar e proceder à apreciação dos estudos e planos urba-
nísticos a executar para o Município por técnicos ou gabinetes parti-
culares;

h) Informar todos os planos de organização e loteamentos particulares 
apresentados à Câmara;

i) Organizar e manter atualizados as bases de dados, ficheiros e ar-
quivos de estudos e planos de organização;

j) Dar apoio técnico às obras municipais projetadas por técnicos ou 
gabinetes privados;

k) Gerir o Sistema de Informação Geográfica (SIG), garantindo a 
permanente atualização da informação, promover a sua utilização e o 
desenvolvimento de aplicações e interfaces para os utilizadores inter-
nos, o interface para a Internet, e armazenamento de toda a informação 
temática comum produzida pelos serviços utilizadores;

l) Regulamentar o acesso, utilização e manutenção da informação 
na base de dados do SIG, efetuando a monitorização do sistema e pro-
movendo a sua atualização, intervindo na proposta de aquisição das 
componentes do software e do hardware;

m) Promover, ainda a nível do SIG:
i) Gestão e manutenção da informação de base topográfica;
ii) Gestão e manutenção da informação de base toponímica;
iii). Gestão e manutenção da informação temática de cadastro pre-

dial;
iv) Gestão e manutenção da informação demográfica e socioeco-

nómica;
v) Manutenção da informação estatística produzida no processo de 

licenciamento de loteamentos, obras de urbanização, obras particulares, 
utilização de espaços edificados e atualização da informação do recen-
seamento da habitação;

vi) Produção de informação para apoio à monitorização do planea-
mento por atualização da informação, para apoiar a análise do ajusta-
mento e validade dos objetivos e das políticas definidas.

Artigo 69.º
Setor de Apoio Técnico

1 — Inserida na DGUO, ao serviço Setor de Apoio Técnico (DGUO-
SAT) compete:

a) Elaborar os trabalhos de desenho necessários ao desenvolvimento 
de infraestruturas, arranjos urbanísticos, edifícios e outras construções, 
que sejam da iniciativa ou do interesse municipal;

b) Articular com a área de topografia a realização de desenhos em 
gabinete e a execução de todos os desenhos inerentes à atividade mu-
nicipal em qualquer área;

c) Organizar, gerir e manter o arquivo de desenhos elaborados e 
desenhos técnicos de projetos rececionados, fornecendo cópias aos 
serviços que delas necessitem;

d) Executar os levantamentos topográficos necessários ao desen-
volvimento dos estudos elaborados pela divisão, bem como prestar os 
serviços solicitados por outras unidades;

e) Efetuar a medição da área, a avaliação e a delimitação dos imóveis 
a adquirir ou a alienar pelo município;

f) Colaborar com os diversos serviços, designadamente com os Serviços 
Jurídicos e Serviço Notarial, quanto aos processos de expropriação;

g) Colaborar com o serviço de Património, no levantamento e organi-
zação dos imóveis do domínio privado municipal e espaços pertencentes 
ao domínio público do município;

h) Assegurar ao chefe da DGUO, diariamente, as informações escritas 
sobre a atuação da fiscalização;

i) Proceder à inspeção das condições de efetiva execução dos projetos 
e fiscalizar o cumprimento das leis, posturas, regulamentos, deliberações 
e decisões dos órgãos municipais competentes, no âmbito das disposições 
legais aplicáveis;

j) Manter um sistema de fiscalização do cumprimento das normas 
sobre a urbanização e edificação, tendente a detetar a tempo loteamentos 
ou edificações ilegais, o abate de árvores, alterações da topografia e ao 
controlo da aplicação de medidas preventivas em zonas do concelho 
abrangidas pelas mesmas;

k) Assegurar a fiscalização das alterações do uso do solo e suas trans-
formações no domínio da urbanização e edificação e na proteção e defesa 
do património e meio -ambiente;

l) Prestar informações, no âmbito da sua área de atividade, quando 
solicitadas por outras unidades orgânicas da estrutura;

m) Colaborar nas vistorias relativas a autos de propriedade hori-
zontal;

n) Proceder à fiscalização da observância das posturas e regulamen-
tos municipais, bem como da legislação vigente aplicável ao estado de 
conservação, salubridade, segurança e utilização das edificações e à 
ocupação da via pública por motivo de obras, à instalação de toldos e 
de publicidade duradoura;

o) Proceder à fiscalização das instalações de reservatórios de com-
bustíveis e postos de abastecimento de combustíveis, nos termos da 
legislação aplicável;

p) Elaborar e proceder à autuação e embargo das operações urba-
nísticas, de remodelações de terreno, ou de obras ou de ocupação de 
espaço de domínio municipal que estejam a ser efetuadas sem licença 
camarária ou em desconformidade com a respetiva licença ou em in-
cumprimento da lei;

q) Proceder à fiscalização do estado de execução de obras particulares, 
verificando o cumprimento dos projetos aprovados e licenças emitidas 
e seus prazos de validade;

r) Efetuar as vistorias necessárias à emissão das licenças de operações 
urbanísticas;

s) Prestar informação sobre queixas, reclamações e denúncias relacio-
nadas com a concessão de licenças ou inexistência das mesmas;

t) Manter atualizado o Sistema de Obras Particulares, nas áreas que 
lhe compete;

u) Elaborar participações, com vista à instauração de processos de 
contraordenações por infração às posturas e regulamentos municipais 
e às leis e regulamentos gerais.

Artigo 70.º
Setor de Gestão e Fiscalização de Obras

1 — Inserido na DGUO, ao serviço Setor de Gestão e Fiscalização de 
Obras (SGFO) compete assegurar um controlo e eficiente fiscalização 
das obras de empreitada, designadamente:

a) Preparar os processos de concursos;
b) Acompanhar permanente as obras e verificar a compatibilidade 

com o projeto de execução;
c) Realizar autos de medição de trabalhos, bem como elaborar mapas 

de controlo dos níveis de execução de cada empreitada e custo final;
d) Elaborar e gerir as revisões de preços;
e) Proceder à fiscalização da execução das infraestruturas urbanísticas 

dos loteamentos aprovados.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Artigo 71.º
Organograma

O organograma representativo da estrutura de organização dos ser-
viços constitui o anexo I ao presente Regulamento e tem caráter me-
ramente descritivo.

Artigo 72.º
Criação e implementação dos serviços

1 — Ficam criadas e instaladas todas as unidades orgânicas flexíveis, 
subunidades orgânicas flexíveis e restantes serviços que integram a 
presente estrutura organizacional.

2 — A gestão do Mapa de Pessoal será efetuada de acordo com as 
necessidades resultantes do planeamento do Município, com respeito 
pelos limites estabelecidos no presente regulamento e na lei quanto aos 
encargos com pessoal.
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Artigo 73.º
Adequação orgânica transitória

Caso o município decida optar pela faculdade da manutenção até ao 
final do respetivo período das comissões de serviço dos dirigentes em 
funções até à data da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, 
suspendem -se os efeitos das correspondentes alterações decorrentes da 
adequação orgânica

Artigo 74.º
Reajustamentos e alterações futuras

1 — O Presidente da Câmara Municipal poderá, por razões de econo-
mia e ou de eficácia, deliberar, sempre que julgue necessário, proceder à 
afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa, e, ainda, a criação, 
a alteração e a extinção de subunidades orgânicas, dentro dos limites 
máximos aprovados pela Assembleia Municipal.

2 — Compete à câmara municipal, sob proposta do presidente da 
câmara, criar ou modificar unidades orgânicas flexíveis e definir as 
respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela 
assembleia municipal.

3 — As competências anteriores são das entidades mencionadas, sem 
prejuízo da intervenção da Assembleia Municipal quanto à extinção ou 
criação de novos lugares no Mapa de Pessoal.

Artigo 75.º
Afetação e Mobilidade de Pessoal

1 — A afetação do pessoal, tendo em conta a estrutura orgânica agora 
definida, será determinada pelo Presidente da Câmara.

2 — A distribuição e mobilidade do pessoal de cada unidade orgânica, 
subunidade orgânica ou serviço é da competência do Presidente da 
Câmara, sob proposta da respetiva chefia.

Artigo 76.º
Dúvidas e omissões

Compete ao Presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas 
de interpretação ou omissões do presente Regulamento, sem prejuízo 
de ratificação pela Câmara Municipal.

Artigo 77.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013.

ANEXO I

Organograma 

 206629084 

 MUNICÍPIO DE FARO

Despacho n.º 737/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto e do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que a Assembleia 
Municipal de Faro, deliberou em sessão ordinária de 19 de dezembro de 
2012, sob proposta da Câmara Municipal de Faro de 12 de dezembro de 
2012, aprovar o modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, 
bem como a estrutura nuclear constituída por três unidades orgânicas 
nucleares; doze unidades orgânicas flexíveis; três unidades orgânicas 
dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau; ses-
senta e uma subunidades orgânicas e duas equipas de projeto. Aprovou 
ainda as competências genéricas dos cargos de direção intermédia de 
3.º grau, área, requisitos de recrutamento e remuneração correspondente 

à 6.ª posição remuneratória, às regras e critérios agora previstos na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Mais se torna público que, conforme disposto no n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e bem assim, do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Faro, na 
reunião de 12 de dezembro de 2012, aprovou, sob proposta do Presidente 
da Câmara Municipal, o Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais e respetivo organograma em anexo 1, bem como, as equipas 
de projeto do “Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana” e do “Plano 
Diretor Municipal” da Câmara Municipal de Faro, como anexos 2 e 3, 
respetivamente.

20 de dezembro de 2012. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Faro, Rogério Bacalhau Coelho.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Faro

Preâmbulo
A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procede à adaptação à adminis-

tração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que aprova o 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismo da administração 
central, regional e local do Estado.

Esta norma veio consagrar regras e critérios específicos para pro-
vimento dos cargos dirigentes, respondendo às exigências definidas 
no Programa de Assistência Económica e Financeira, que determinam 
a redução do número de dirigentes em funções na administração 
local.

A consagração destas regras e critérios visa permitir melhor adequar 
as estruturas orgânicas dos municípios à sua concreta realidade de vida 
e dinâmica económico -social, pelo que assumem como critério essencial 
no que tange à população, não só a população residente, mas também, 
a população que trabalha ou estuda em determinado município, ainda 
que no mesmo não resida, e as dormidas turísticas.

Afiguram -se, assim, como critérios para a fixação do número má-
ximo de dirigentes que cada município pode prover dois elementos: 
o primeiro, reporta à participação total dos fundos a que refere o n.º 1 
do artigo 19.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro; o segundo, reporta 
à população.

Em face destes critérios impõe -se que a estrutura orgânica da Câmara 
Municipal de Faro proceda à diminuição do número total de dirigentes, 
o que implicou um exercício de reajustamento de competências e de 
agregação de funções, sem, contudo, diminuir as prioridades estraté-
gicas sobre as quais assenta o fim último de prossecução do interesse 
público.

Avultando, assim, a missão basilar do Município de Faro, mantém -se 
como uma das suas prioridades estratégicas promover a modernização 
da administração municipal, como escopo para uma gestão autárquica 
qualificada que contribua para uma maior eficiência na prestação dos 
serviços aos cidadãos, sustentada nos recursos disponíveis.

A presente proposta de regulamento visa, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, adequar a estrutura orgânica da Câmara 
Municipal de Faro às imposições decorrentes do consagrado na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, mantendo os níveis de eficácia e eficiência 
dos serviços que compõem a autarquia.

Aproveitando a oportunidade conferida pelo disposto Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, realizaram -se reajustamentos nas competências de 
alguns serviços municipais, considerando  -se que esta é a melhor forma 
de garantir a concretização dos princípios fundamentais que regem a 
atuação do Município de Faro.

Determina a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que os municípios 
devem aprovar a adequação das suas estruturas orgânicas às regras e 
critérios ali previstos até 31 de dezembro de 2012.

O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, dispõe que compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação 
do modelo de estrutura orgânica e de estrutura nuclear, definindo as 
correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 
máximo de unidades flexíveis, subunidades orgânicas e equipas de 
projeto.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais 
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, ao abrigo e 
nos termos do disposto do artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro, Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro e Lei Orgânica 
n.º 1/2011, de 30 de novembro, do disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, e do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, elabora -se 
o presente Regulamento de Organização dos Serviços Municipais da 
Câmara Municipal de Faro, que se submete à aprovação da Câmara 
Municipal.
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TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento define os objetivos, a organização e 
os níveis de atuação dos serviços da Câmara Municipal de Faro, bem 
como os princípios que os regem, e estabelece os níveis de direção e 
de hierarquia que articulam os serviços municipais dentro da Câmara 
e o respetivo funcionamento, nos termos e respeito pela legislação 
em vigor.

2 — O presente Regulamento aplica -se a todos os serviços da Câmara 
Municipal, mesmo quando desconcentrados.

Artigo 2.º
Superintendência

1 — A superintendência e a coordenação geral dos serviços com-
petem ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da legislação 
em vigor.

2 — Os vereadores terão nesta matéria os poderes que lhe forem 
delegados pelo Presidente da Câmara.

Artigo 3.º

Objetivos gerais

No desempenho das suas atribuições e tendo em vista o desenvolvi-
mento económico e social do concelho de Faro, os serviços municipais 
prosseguem os seguintes objetivos:

a) A realização plena e eficiente das ações e tarefas definidas pelos 
órgãos municipais, designadamente as constantes nos planos de ativi-
dades;

b) A obtenção máxima de índices quantitativos e qualitativos na 
prestação de serviços às populações;

c) O melhor aproveitamento dos recursos disponíveis com vista a 
uma gestão equilibrada e moderna;

d) A promoção da participação dos agentes sociais e económicos nas 
decisões e na atividade municipal;

e) A dignificação e valorização cívica e profissional dos funcionários 
municipais.

Artigo 4.º

Princípios orientadores

Os serviços municipais regem  -se pelos seguintes princípios:

a) O sentido de serviço à população, consubstanciado no absoluto 
respeito pelas decisões dos órgãos autárquicos democraticamente eleitos;

b) O respeito pela legalidade e pela igualdade de tratamento de todos 
os cidadãos;

c) O respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos;

d) A racionalidade da gestão;
e) A qualidade e inovação, com vista ao aumento da produtividade 

e à desburocratização;
f) A administração aberta, permitindo a participação dos munícipes 

através do permanente conhecimento dos processos em que sejam di-
retamente interessados, nos termos legais.

Artigo 5.º
Princípio do planeamento

1 — A ação dos serviços municipais será enquadrada por planos 
globais ou setoriais, previamente aprovados pelos órgãos autárquicos 
municipais, tendo sempre presente a necessidade de promover a me-
lhoria das condições de vida das populações do município e o respetivo 
desenvolvimento económico, social e cultural.

2 — Esses planos servirão ao estabelecimento de princípios e ob-
jetivos de trabalho, devendo ser desenvolvidos a todos os níveis de 
atuação, no sentido de serem sistematicamente avaliados os recursos 
disponíveis em ordem a afetá -los aos objetivos e metas de atuação 
municipal.

3 — Os serviços colaborarão com os órgãos municipais na formulação 
dos diferentes instrumentos de planeamento e programação, os quais, 
uma vez aprovados, serão vinculativos e deverão obrigatoriamente ser 
respeitados e seguidos na atuação dos serviços.

4 — De entre outros instrumentos de planeamento e programação que 
venham a ser definidos, serão considerados os seguintes:

a) Plano Estratégico do Concelho de Faro;
b) Plano Diretor Municipal;
c) Planos de Pormenor e de Urbanização;
d) Planos anuais ou plurianuais de investimento;
e) Orçamentos anuais ou plurianuais;
f) Planos de organização, modernização e de qualidade.

5 — Os planos anuais ou plurianuais de investimento, bem como os 
restantes planos e programas que se desenvolvam, deverão sistematizar 
objetivos e metas de atuação municipal e quantificarão o conjunto de 
realizações, ações e empreendimentos que a Câmara Municipal pre-
tenda levar à prática durante o período considerado de acordo com as 
respetivas áreas funcionais.

Artigo 6.º
Princípios deontológicos

Os trabalhadores municipais reger -se -ão, na sua atividade profissional, 
pelos princípios e valores prescritos pela Carta Ética da Administração 
Pública.

Artigo 7.º
Princípio da delegação de competências

1 — O Presidente da Câmara pode delegar nos dirigentes dos serviços 
a assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente 
e demais competências permitidas por lei, ficando esses dirigentes 
responsabilizados pela adequação dos termos desses documentos aos 
despachos ou orientações que estiverem na sua origem.

2 — É permitida a delegação e subdelegação, pelos diretores de 
departamento e pelos chefes de divisão diretamente dependentes da 
presidência, em chefias subalternas de competências em assuntos de 
execução corrente que não exijam intervenção decisória por parte do 
executivo ou dos seus membros.

Artigo 8.º
Conceitos

Para efeitos do presente regulamento, Os serviços do Município 
organizam  -se de acordo com as seguintes categorias de unidades or-
gânicas:

a) Departamento — unidade orgânica de caráter permanente com 
atribuições de âmbito operativo e instrumental integrada numa mesma 
área funcional, constituindo -se fundamentalmente como unidade de 
gestão, coordenação e de controlo de recursos e atividades, cabendo-
-lhes coadjuvar o Presidente e os Vereadores na organização e direção 
de atividades de gestão no âmbito municipal;

b) Divisão — unidade orgânica de caráter flexível com atribuições de 
âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área funcional, 
constituindo -se fundamentalmente como unidade técnica de organização, 
execução e controlo de recursos e atividades;

c) Gabinete — unidade de apoio aos órgãos municipais, de natureza 
administrativa, técnica, fiscalizadora ou política;

d) Unidade — unidade orgânica funcional dirigida por um titular de 
cargo de direção intermédia de 3.º grau;

e) Serviço — subunidade orgânica flexível e funcional que agrega 
atividades instrumentais, de caráter administrativo ou técnico, respe-
tivamente.

Artigo 9.º

Funções comuns aos responsáveis das diversas unidades orgânicas

Aos titulares dos cargos de direção ou de chefia são reconhecidos os 
poderes necessários ao pleno exercício das funções executivas atribuídas 
à unidade ou subunidade orgânica, de acordo com a lei e com as decisões 
e deliberações dos órgãos municipais.

Artigo 10.º

Pessoal dirigente e chefias

1 — Os departamentos, as divisões e as unidades são dirigidos por 
pessoal dirigente provido, em respeito pelas regras e critérios definidas 
na legislação aplicável.

2 — Os cargos de coordenador técnico serão exercidos por titulares 
da respetiva categoria, nos termos da lei.
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Artigo 11.º
Cargos de direção intermédia de 3.º grau

1 — Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau coadju-
vam o titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau de que dependam 
hierarquicamente, se existir, ou, coordenam as atividades e gerem os 
recursos de uma unidade orgânica funcional, com uma missão concre-
tamente definida para a prossecução da qual se demonstre indispensável 
a existência deste nível de direção.

2 — Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau aplica-
-se as competências e atribuições cometidas ao pessoal dirigente, com 
as necessárias adaptações.

Artigo 12.º
Serviços dependentes de unidades ou subunidades orgânicas
A coordenação de serviços dependentes de unidades ou subunidades 

orgânicas é assegurada por um funcionário da respetiva unidade ou 
subunidade orgânica, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º

TÍTULO II

Modelo de estrutura orgânica
Artigo 13.º

Estrutura nuclear
Para a prossecução das atribuições cometidas à Câmara Municipal, os 

serviços municipais obedecem ao modelo da estrutura hierarquizada, a 
que correspondem as seguintes unidades orgânicas nucleares:

a) Departamento de Administração e Finanças;
b) Departamento de Infraestruturas e Urbanismo;
c) Departamento de Planeamento Estratégico.

Artigo 14.º
Unidades orgânicas flexíveis

Com vista a assegurar a permanente adequação dos serviços às ne-
cessidades de funcionamento e de otimização dos recursos, tendo em 
consideração à programação e o controlo criterioso dos custos e resul-
tados, são criadas as seguintes unidades orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Administração e Recursos Humanos;
b) Divisão de Gestão Financeira;
c) Divisão de Gestão Urbanística;
d) Divisão de Ordenamento do Território e de Regeneração Urbana;
e) Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais;
f) Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade;
g) Divisão de Ação Social e Educação;
h) Divisão de Cultura;
i) Divisão de Assessoria Jurídica;
j) Divisão de Fiscalização e Contraordenações;
k) Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações;
l) Divisão de Desporto e Juventude;
m) Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

Artigo 15.º
Unidades orgânicas dirigidas por dirigente intermédio de 3.º grau

Para concretizar a missão e executar as competências que estão atri-
buídas às divisões são criadas as seguintes unidades orgânicas dirigidas 
por dirigente intermédio de 3.º grau:

No âmbito da Divisão de Ação Social e Educação:
a) Unidade de Educação;

No âmbito da Divisão de Cultura:
b) Unidade de Museus, Arqueologia e Restauro;
c) Unidade de Bibliotecas e Arquivos.

Artigo 16.º
Gabinetes

O Gabinete de Apoio ao Presidente é a estrutura de apoio direto ao 
Presidente da Câmara, competindo -lhe funções de assessoria, técnica, 
administrativa fiscalizadora ou política.

TÍTULO III
Competências

CAPÍTULO I

Competência genérica

Artigo 17.º
Funções comuns às unidades orgânicas

Constituem funções comuns às diversas unidades orgânicas:
a) Coordenar, orientar e gerir as atividades dos serviços dependentes 

e assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos determi-
nados;

b) Elaborar e submeter à aprovação superior as instruções, circulares, 
regulamentos, e normas que forem julgadas necessárias para o correto 
exercício das suas atividades, bem como propor medidas de política 
mais adequadas no âmbito de cada unidade orgânica;

c) Exercer as tarefas que lhes forem superiormente determinadas no 
âmbito da atividade municipal ou outras desenvolvidas por entidades 
com as quais o Município celebre acordos ou protocolos de cooperação 
ou parceria;

d) Assegurar a execução das deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal, bem como despachos do Presidente e Vereadores nas áreas 
dos respetivos serviços;

e) Preparar os processos e fazer informação sobre os assuntos no 
âmbito das respetivas competências;

f) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara nas áreas da sua competência bem como a 
elaboração dos respetivos relatórios;

g) Colaborar com os serviços competentes na organização dos proces-
sos para abertura de concursos ou outros procedimentos para aquisição 
de bens e serviços da unidade orgânica;

h) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aper-
feiçoamento organizacional e racionalização de recursos humanos e 
materiais;

i) Assegurar a informação necessária entre os serviços com vista ao 
seu bom funcionamento e relacionamento institucional;

j) Assegurar a articulação das atividades da unidade com outras ini-
ciativas desenvolvidas por outros serviços da Câmara;

k) Zelar pela assiduidade do pessoal, e participar as ausências;
l) Colaborar diretamente nas ações e ou programas de modernização 

autárquica estabelecidos pelo executivo;
m) Colaborar na elaboração dos documentos previsionais e documen-

tos de prestação de contas;
n) Produzir elementos de avaliação do desempenho da unidade or-

gânica;
o) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades dos Ser-

viços, nomeadamente o seu grau de eficiência e eficácia;
p) Assegurar a preparação, lançamento e tramitação dos procedimen-

tos concursais necessários ao cumprimento das competências que lhe 
são cometidas, designadamente no que se refere a aquisição de bens e 
serviços e empreitadas.

CAPÍTULO II

Gabinete de apoio ao presidente

Artigo 18.º
Competência funcional

1 — Ao Gabinete de Apoio ao Presidente, dirigido pelo chefe de 
gabinete, compete, designadamente:

No âmbito da assessoria técnica e administrativa:
a) Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do 

Município com os órgãos e estruturas do poder central, com instituições 
públicas e privadas com atividade relevante no concelho, assim como 
com outros municípios e associações de municípios;

b) Assegurar uma articulação funcional e de cooperação sistemática 
entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia e, designadamente, 
entre os respetivos presidentes;

c) Colaborar com o Presidente da Câmara Municipal nos domínios 
da preparação técnico  -administrativa, colhendo e tratando os elementos 
necessários para a eficaz elaboração das propostas por si subscritas;
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d) Organizar o processo de protocolos da Câmara com entidades 
diversas, mantendo atualizados as informações e relatórios dos serviços 
municipais e ou das instituições, no sentido de efetuar uma avaliação 
contínua do cumprimento dos documentos;

e) Preparar os contactos exteriores, organizar a agenda, marcando as 
reuniões com entidades externas e com os diversos responsáveis dos 
serviços municipais, e assegurar a correspondência protocolar;

f) Coligir e preparar informação para o Boletim Municipal;
g) Cooperar com os demais serviços, departamentos, divisões e ga-

binetes;

No âmbito de protocolo:
h) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais 

do Município;
i) Colaborar especialmente com o Serviço de Atendimento e Relações 

Públicas nas cerimónias oficiais do Município;
j) Orientar as deslocações oficiais dos eleitos municipais e a receção 

e estada de convidados oficiais do Município;
k) Dar apoio às ações protocolares que o Município estabeleça com 

pessoas, individuais e coletivas, nacionais e estrangeiras;
l) Rececionar e prestar as informações genéricas a munícipes, a título 

individual ou coletivo, e efetuar o respetivo encaminhamento para os 
serviços;

No âmbito de comunicação e imagem:
m) Promover junto da população, especialmente a do concelho, e 

demais instituições a imagem do município enquanto instituição aberta 
e eficiente ao serviço exclusivo da comunidade;

n) Promover a melhor informação dos munícipes sobre as posições 
e as atividades do município face às necessidades do desenvolvimento 
harmonioso do concelho e aos problemas concretos da população;

o) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o 
município, estimulando o diálogo permanente, a corresponsabilização 
coletiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Artigo 19.º
Composição orgânica

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Presidente funcionam:
a) Chefe de Gabinete do Presidente;
b) Adjunto do Presidente;
c) Secretariado do Gabinete do Presidente;
d) Secretariado de Apoio à Vereação.

CAPÍTULO III

Unidades e subunidades orgânicas

SECÇÃO I

Departamento de Administração e Finanças

Artigo 20.º
Competência funcional

Compete ao Departamento de Administração e Finanças garantir o 
bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão dos recursos humanos 
e materiais, designadamente:

a) Dirigir, coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada 
as atividades que se enquadrem nos domínios da gestão económica e 
financeira, patrimonial e recursos humanos, de acordo com os recursos 
existentes;

b) Apoiar na elaboração de projetos de planeamento financeiro;
c) Assegurar o desenvolvimento dos instrumentos de gestão finan-

ceira da autarquia, designadamente o Orçamento e as Grandes Opções 
do Plano;

d) Proceder à avaliação das ações planeadas, coordenando a elaboração 
do projeto de relatório anual de prestação de contas a partir dos relatórios 
apresentados pelas diversas unidades orgânicas;

e) Colaborar com a Unidade de Bibliotecas e Arquivo no plano de 
arquivo;

f) Promover, instruir e praticar todos os procedimentos técnico-
-administrativos inerentes ao notariado privativo do Município;

g) Escriturar a manter atualizados os livros, ficheiros e processos 
administrativos próprios do serviço;

h) Apoiar os atos de instalação dos órgãos do município;
i) Organizar e manter atualizado o ficheiro dos membros dos órgãos 

municipais;
j) Promover a difusão de informação atualizada relativa à composição, 

competências e funções dos órgãos municipais e dos seus titulares, bem 
como as respetivas deliberações tomadas pelos mesmos, designadamente, 
através da disponibilização na Intranet e na internet e no envio para 
publicação no Boletim Municipal e no Diário da República;

k) Proceder à elaboração de editais, inerentes às reuniões e suas 
deliberações;

l) Transmitir ao serviço competente a informação necessária ao 
processamento das remunerações e abonos devidos aos membros 
dos órgãos municipais que não exerçam funções a tempo inteiro ou 
parcial;

m) Assegurar o apoio logístico e o tratamento do expediente necessário 
ao exercício de funções dos membros dos órgãos municipais;

n) Secretariar e dar apoio administrativo direto às reuniões dos órgãos 
municipais, às reuniões dos conselhos municipais e de outras estruturas 
municipais, quando determinado pelo Presidente da Câmara, bem como, 
registar e minutar as atas das respetivas reuniões;

o) Remeter à Assembleia Municipal as deliberações e matérias que, 
nos termos da lei, careçam da aprovação ou conhecimento desse órgão;

p) Assegurar o secretariado do Presidente da Assembleia Municipal e 
da mesa da Assembleia e uma correta articulação entre este secretariado 
e o Gabinete de Apoio ao Presidente;

q) Garantir os procedimentos administrativos essenciais ao funcio-
namento da Assembleia Municipal, nomeadamente no que se refere 
ao expediente, convocatórias, preparação da agenda e distribuição 
atempada das ordens de trabalho e documentação necessárias às 
reuniões;

r) Diligenciar na resposta ou no encaminhamento os pedidos de in-
formação e demais solicitações rececionados pelos órgãos municipais;

s) Criar e manter atualizado o manual de procedimentos dos diferentes 
serviços da autarquia;

t) Organizar e acompanhar todos os processos eleitorais;
u) Registar e arquivar posturas e regulamentos emanados pelo mu-

nicípio;
v) Elaborar e manter atualizado o cadastro e inventariação sistemática 

de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão;
w) Promover todos os registos relativos aos bens móveis e imóveis 

propriedades do município;
x) Promover o estabelecimento do sistema de seguros e gerir a res-

petiva carteira;
y) Coordenar os processos de aquisição de imóveis, assegurando a 

sua avaliação e negociação, e eventual encaminhamento aos serviços 
jurídicos, quando se determine o recurso à expropriação;

z) Integrar a comissão de avaliação de imóveis e prestar -lhe apoio 
administrativo e técnico;

aa) Coordenar os processos de alienação de património municipal, 
assegurando a sua avaliação;

bb) Garantir uma gestão eficiente de recursos materiais afeto ao eco-
nomato, através de um correto sistema de controlo de consumos;

cc) Recolher dos serviços a informação necessária para a elaboração 
de um plano anual de aprovisionamento;

dd) Proceder a uma racional gestão de existências, de acordo com 
critérios definidos em colaboração com os utilizadores, após superior 
aprovação;

ee) Fornecer, após verificação de eventuais autorizações, mas sempre 
mediante requisição própria, os bens e materiais destinados ao funcio-
namento ou atuação dos serviços, controlando as entregas através de 
um sistema eficaz, económico e racional de gestão que garanta a sua 
adequada afetação e a mais correta utilização;

ff) Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de uti-
lidade pública de bens e direitos a expropriar, acompanhar os conse-
quentes processos de expropriação, ou os de requisição ou constituição 
de qualquer encargo, ónus, responsabilidade, ou restrição que sejam 
pela lei consentidos para o desempenho regular das atribuições do 
Município;

gg) Fazer extrair e emitir no âmbito da respetiva competência, as 
certidões requeridas nos termos legais e ou regulamentares, promovendo 
a sua entrega, com conta e assinatura;

hh) Assegurar a instauração e tramitação dos processos de execução 
fiscal;

ii) Garantir a gestão dos processos de execução fiscal, procedendo à 
sua autuação, apensação e registo;

jj) Promover a citação dos processos e emitir os respetivos mandados 
de penhora;

kk) Proceder à penhora e venda dos bens penhorados nos termos 
da lei;
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ll) Formular propostas ao órgão de execução fiscal com vista à extin-
ção dos processos nas modalidades legalmente previstas;

mm) Cumprir deprecadas;
nn) Analisar as oposições e reclamações recebidas, e promover a sua 

resolução nos termos legais;
oo) Promover a remessa a tribunal dos processos contenciosamente 

impugnados pela forma e prazos previstos na lei, e efetuar o seu acom-
panhamento;

pp) Proceder ao arquivo e organização de todos os processos de 
execução fiscal.

qq) Assegurar os procedimentos, no rigoroso cumprimento do esta-
belecido na lei geral tributária e Código do Procedimento e Processo 
Tributário.

Artigo 21.º

Composição orgânica

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças funcionam 
as seguintes unidades e subunidades orgânicas:

a) Divisão de Administração e Recursos Humanos;
b) Divisão de Gestão Financeira;
c) Serviço de Apoio Administrativo;
d) Serviço de Património e Cadastro;
e) Serviço de Aprovisionamento;
f) Serviço de Contratos e Notariado;
g) Serviço de Apoio a Reuniões;
h) Serviço de Execuções Fiscais;
i) Loja do Cidadão.

SUBSECÇÃO I

Divisão de Administração e Recursos Humanos

Artigo 22.º

Competência funcional

À Divisão de Administração e Recursos Humanos, a cargo de um 
chefe de divisão, compete:

a) Gerir o mapa de pessoal e elaborar o balanço social;
b) Promover em articulação com os restantes serviços uma adequada 

afetação dos recursos humanos, tendo em vista os objetivos definidos e 
o perfil de competências profissionais;

c) Assegurar a gestão de carreiras;
d) Organizar e manter atualizados os processos individuais;
e) Gerir o sistema de assiduidade;
f) Processar as remunerações, abonos e ADSE;
g) Apoiar técnica e administrativamente o processo de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores, bem como o processo de indigitação e 
eleição da comissão paritária;

h) Recolher e tratar dados para fins estatísticos e de gestão, designa-
damente quanto à assiduidade, trabalho extraordinário, ajudas de custo 
e comparticipação na doença;

i) Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar em despesa 
com pessoal, bem como acompanhar a respetiva execução;

j) Preparar e instruir os procedimentos concursais de recrutamento, 
mobilidade e cedência de interesse público;

k) Instruir os processos de aposentação;
l) Prestar informação em matéria de emprego público, nomeadamente 

pedidos de licença, rescisão de contratos e exonerações, estatuto de 
trabalhador estudante, acumulação de funções;

m) Realizar o levantamento de necessidades e colaborar na definição 
de prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal da 
autarquia e elaborar para aprovação o Plano Anual de Formação;

n) O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou ve-
nha a atribuir ao Município relacionadas com as descritas nas alíneas 
anteriores;

o) Proceder à gestão do pessoal da limpeza e segurança colocado nos 
diversos edifícios da Câmara, definindo os critérios ou determinando a 
sua afetação ou mobilidade;

p) Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como 
planos detalhados de prevenção e proteção exigidos por legislação 
específica;

q) Colaborar na conceção de locais, métodos e organização do tra-
balho, bem como na escolha e na manutenção de equipamentos de 
trabalho;

r) Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação 
dos equipamentos de proteção individual e ou coletiva, bem como a 
instalação e a manutenção da sinalização de segurança;

s) Participar os acidentes de trabalho à Companhia seguradora dentro 
dos prazos legais;

t) Elaborar os relatórios de acidentes de trabalho e auditorias internas 
mantendo atualizados os respetivos processos;

u) Promover ações de sensibilização e fiscalização com vista ao 
cumprimento dos normativos legais e à promoção da saúde;

v) Escriturar e manter devidamente atualizados todos os livros pró-
prios do serviço;

w) Organizar e gerir a circulação e o arquivo em suporte papel, entre 
edifícios e serviços municipais, em estreita colaboração com todos os 
Departamentos e, em especial, com o Sistema de Gestão Documental 
e respetivos arquivos.

Artigo 23.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Administração e Recursos Humanos fun-
cionam as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Recrutamento e Cadastro;
b) Serviço de Vencimentos;
c) Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho;
d) Serviço de Formação;
e) Serviço de Expediente Administrativo.

SUBSECÇÃO II

Divisão de Gestão Financeira

Artigo 24.º

Competência funcional

À Divisão de Gestão Financeira, a cargo de um chefe de divisão, 
compete:

a) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade respeitando 
as considerações técnicas, dos princípios e regras contabilísticas, os 
critérios de valorimetria, os documentos previsionais, os documentos 
de prestação de contas e os critérios e métodos específicos definidos 
no POCAL;

b) Coordenar a proposta de Orçamento e das Grandes Opções do 
Plano, suas revisões e alterações e acompanhar a sua execução;

c) Preparar a elaboração dos documentos de prestação de contas;
d) Elaborar relatórios periódicos da atividade financeira;
e) Organizar e informar os processos relativos à contratação de em-

préstimos e de locação financeira;
f) Acompanhar a evolução da capacidade de endividamento, dos 

limites da despesa com pessoal e da performance financeira da autarquia;
g) Organizar e manter atualizado o dossier financeiro relativo às 

comparticipações obtidas através de protocolos, contratos -programa 
ou fundos comunitários;

h) Desenvolver um sistema de contabilidade de custos e garantir a sua 
otimização, de modo a determinar custos totais (diretos e indiretos) de 
cada serviço, função, atividades e obras municipais e apoiar na fixação 
de taxas e preços;

i) Elaborar proposta de fixação e atualização das taxas e outras re-
ceitas municipais;

j) Elaborar proposta para a constituição de Fundos de Maneio;
k) Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e 

supervisionar o cumprimento das normas de contabilidade e fiscalidade 
aplicáveis;

l) Promover o cumprimento atempado das obrigações fiscais e pa-
rafiscais;

m) Gerir o arquivo dos processos de natureza financeira;
n) Controlar e processar as operações de tesouraria;
o) Assegurar a gestão de tesouraria, nomeadamente através da elabo-

ração e acompanhamento do orçamento de tesouraria;
p) Acompanhar a elaboração de regulamentos e respetivas alterações 

com eventual implicação ao nível da cobrança de receita;
q) Analisar os pedidos de isenção e redução de taxas, reembolsos, 

pagamentos em prestações e anulações de dívida;
r) Prestar o apoio administrativo de que careça o Responsável pelas 

Execuções Fiscais.
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Artigo 25.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Gestão Financeira funcionam as seguintes 
subunidades orgânicas:

a) Serviço de Tesouraria;
b) Serviço de Contabilidade;
c) Serviço de Taxas e Licenças;
d) Serviço de Centro de Resultados.

SECÇÃO III

Departamento de Infraestruturas e Urbanismo

Artigo 26.º
Competência funcional

Ao Departamento de Infraestruturas e Urbanismo compete:
a) Na área do Urbanismo:
1 — Tem como quadro funcional a coordenação e execução de todas 

as funções de natureza administrativa e financeira reportadas à área do 
urbanismo, ou com esta relacionada, muito em especial as ações de 
verificação e controlo de toda a documentação suporte dos processos 
administrativos ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, de outra legislação especial ou complementar e bem assim 
de regulamentos específicos, bem como promover e acompanhar o 
desenvolvimento das atividades de Planeamento Urbano, Ordenamento 
do Território e Regeneração Urbana;

2 — Promover a simplificação dos procedimentos administrativos 
no sentido da agilização dos mesmos, bem como a disponibilização 
permanente e atualizada da informação produzida.

b) Na área de infraestruturas municipais:
1 — Assegurar a elaboração tempestiva dos projetos de infraestruturas 

e equipamentos de promoção municipal, de acordo com o estabelecido 
nas Grandes Opções do Plano;

2 — Garantir a execução de obras de interesse municipal, através 
dos meios técnicos e logísticos da autarquia ou em cooperação com 
outras entidades públicas e privadas, bem como, garantir a direção e 
fiscalização de obras;

3 — Assegurar a coordenação e fiscalização das atividades dos ope-
radores públicos ou privados que intervenham ou ocupem o espaço 
público, com vista à gestão criteriosa do subsolo de forma a minimizar 
o impacto negativo das referidas atividades;

4 — Colaborar com as áreas financeira e de contratação pública, na 
elaboração de estudos económico  -financeiros que sustentem a opção de 
contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de intervenção 
e na elaboração dos documentos necessários ao lançamento dos processos 
pré -contratuais, e prestar a colaboração técnica necessária com vista a 
sustentar decisões de adjudicação;

5 — Assegurar a adequada articulação das atividades das unidades 
orgânicas na sua dependência e com os demais serviços que intervenham 
no espaço público;

6 — Proceder à conservação de arruamentos e estradas municipais;
7 — Proceder à conservação e remodelação de edifícios que integram 

o património municipal ou administrados pelo Município;
8 — Proceder à reparação ou remodelação de infraestruturas, desig-

nadamente viárias, e em espaços públicos;
9 — Executar e conservar as obras relacionadas com o trânsito;
10 — Proceder à montagem e conservação de outro equipamento a 

cargo do Município, nomeadamente o que respeita à sinalização na via 
pública e ao mobiliário urbano;

11 — Colaborar e apoiar nos diversos transportes a cargo do Muni-
cípio, assim como a gestão do parque de máquinas e estaleiro afetos 
ao departamento.

Artigo 27.º
Composição orgânica

No âmbito do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo funcio-
nam as seguintes unidades e subunidades orgânicas:

a) Divisão de Gestão Urbanística;
b) Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana;
c) Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais;
d) Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade;
e) Serviço de Apoio Administrativo.

SUBSECÇÃO I

Divisão de Gestão Urbanística

Artigo 28.º
Competência funcional

À Divisão de Gestão Urbanística, a cargo de um chefe de divisão, 
compete:

a) Organizar os processos no âmbito da toponímia e numeração 
policial;

b) Proceder à emissão de alvarás de loteamento, licenças de constru-
ção, de utilização e outras previstas na lei ou nos regulamentos;

c) Fornecer as cópias de projetos de construção ou loteamento, 
bem como cartas ou plantas que forem solicitadas e possam ser for-
necidas;

d) Apreciar todos os pedidos para a realização de operações urbanís-
ticas sujeitas a controlo prévio, nos termos do regime jurídico aplicável 
e outros que pela sua natureza configurem uma intervenção urbanística 
significativa;

e) Promover as vistorias e a recolha dos pareceres e informações 
técnicas, quer dos serviços do município, quer dos serviços externos do 
município, necessários aos licenciamentos e à verificação das condições 
de segurança e salubridade dos edifícios;

f) Informar os pedidos de informação prévia e as pretensões de lo-
teamento;

g) Prestar informação sobre projetos de obras de urbanização, bem 
como propor para aprovação as prescrições a que as mesmas devem 
obedecer;

h) Colaborar na análise e emissão de pareceres sobre pretensões de 
publicidade em propriedades privadas e de ocupação de via pública, com 
implantação de mobiliário urbano ou por motivo de obras e informação 
acerca das suas implicações urbanísticas, em articulação, sempre que 
necessário com as restantes divisões;

i) Assegurar a organização e fácil acesso de todos os processos da 
divisão.

j) Elaborar levantamentos topográficos com vista à verificação de 
alinhamentos e implantação de lotes ou construções novas ou a alterar, 
e ainda que possam ser necessários ao desenvolvimento de infraestru-
turas, arranjos urbanísticos, edifícios e outras construções, que sejam 
da iniciativa ou do interesse municipal;

k) Acompanhar a execução de obras particulares.

Artigo 29.º
Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Gestão Urbanística funcionam as seguintes 
subunidades orgânicas:

a) Serviço de Toponímia;
b) Serviço de Obras Particulares;
c) Serviço de Arquivo de Obras;
d) Serviço de Topografia;
e) Serviço de Apoio Técnico.

SUBSECÇÃO II

Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana

Artigo 30.º
Competência funcional

À Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana, a 
cargo de um chefe de divisão, compete:

a) Promover a gestão, elaboração, alteração e revisão dos PMOT de 
acordo com as necessidades de um harmonioso e eficaz ordenamento do 
território, tendo em vista o seu mais adequado desenvolvimento;

b) Promover a elaboração de planos de salvaguarda e outros estudos, 
com vista à valorização do património cultural edificado e respetiva 
regulamentação;

c) Obter das entidades respetivas os pareceres que se tornem neces-
sários à tomada de decisões no âmbito do ordenamento do território e 
do uso dos solos;

d) Elaborar pareceres, estudos, projetos e planos no âmbito das com-
petências da Divisão;

e) Colaborar com outros serviços municipais no estudo, criação e im-
plementação de programas municipais destinados a áreas específicas da 
política urbana como habitação, equipamentos socioculturais, educativos 
e desportivos, zonas verdes públicas, espaços públicos e outros;
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f) Acompanhar a elaboração e desenvolvimento de outros estudos, 
planos e projetos estratégicos desenvolvidos pelo Município, admi-
nistração central ou da iniciativa privada, com impacto territorial no 
espaço urbano municipal;

g) Promover os estudos necessários à instalação de zonas verdes 
públicas;

h) Acompanhar a elaboração de outros estudos e planos nacionais, 
setoriais e especiais de ordenamento do território ou com impacto ter-
ritorial no território concelhio, incluindo a delimitação das Reservas 
Agrícola e Ecológica Nacionais;

i) Promover a elaboração dos estudos técnicos, jurídicos e económi-
cos necessários ao estabelecimento de uma estratégia de intervenção 
municipal para a regeneração urbana;

j) Assegurar a articulação com as associações de proprietários, as-
sociações de moradores e administrações conjuntas, participar nas as-
sembleias de administração conjunta, e sessões de esclarecimento com 
as juntas de freguesia;

k) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recupe-
ração, na modalidade de reconversão de iniciativa municipal;

l) Divulgar projetos tendentes à defesa e recuperação do património 
histórico e arquitetónico;

m) Elaborar, propor e divulgar regras de intervenção na paisagem 
cultural;

n) Acompanhar a atividade das Áreas de Reabilitação Urbana.

Artigo 31.º
Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração 
Urbana funcionam as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Ordenamento do Território;
b) Serviço de Regeneração Urbana.

SUBSECÇÃO III

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais

Artigo 32.º

Competência funcional

À Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais, a cargo 
de um chefe de divisão, compete:

a) Assegurar, organizar, controlar e executar todos os processos 
relativos a obras municipais a executar por empreitadas de acordo 
com as opções do plano e face às orientações superiores, promovendo 
o lançamento e acompanhamento total dos respetivos concursos e 
processos;

b) Fiscalizar, controlar e rececionar as obras efetuadas pelo município;
c) Gerir, assegurar e manter atualizado o cadastro das obras munici-

pais, no sentido de fornecer dados a outros departamentos ou divisões, 
nomeadamente fornecer os custos totais das obras para efeitos de in-
ventário municipal;

d) Zelar pela aplicação dos regulamentos municipais que incidam 
sobre as matérias relativas à divisão;

e) Proceder ao levantamento, classificação e ordenamento dos edi-
fícios e outros agrupamentos ou infraestruturas municipais, com vista 
à adoção de adequados programas para a sua permanente manutenção 
e conservação;

f) Promover e estabelecer os mecanismos de controlo, regras de 
utilização, de conservação e de funcionamento dos diversos edifícios e 
equipamentos municipais;

g) Proceder à manutenção dos equipamentos urbanos e de infraestru-
turas da área do Município;

h) Assegurar as condições de segurança e higiene dos equipamentos 
e instalações públicas da autarquia;

i) Elaborar um mapa de utilização dos equipamentos a adquirir e da 
vida útil dos que a autarquia é titular;

j) Preparar e assegurar, de acordo com os meios próprios existentes, 
a execução de obras municipais por administração direta e estabelecer 
os necessários procedimentos de controlo, tanto no que diz respeito à 
utilização de máquinas, como à gestão do pessoal envolvido;

k) Assegurar a gestão do parque de máquinas e viaturas e do equipa-
mento mecânico e eletromecânico da Câmara Municipal, promovendo 
e estabelecendo os mecanismos de controlo, regras de utilização, de 
conservação e de funcionamento;

l) Assegurar e manter atualizados os ficheiros de máquinas, viaturas e 
outro material, informando e propondo ao Departamento de Administra-
ção e Finanças a alteração e constituição de seguros, bem como efetuar 
estudos de rendibilidade dos mesmos, propondo medidas adequadas à 
gestão correta e económica de todo o equipamento;

m) Gerir as equipas operativas de funcionários dos diversos setores 
profissionais, elaborando planos mensais e semanais dos trabalhos a 
desenvolver nas várias frentes e atividades;

n) Assegurar e manter atualizadas, por obra, os seguintes registos:

i) Materiais;
ii) Custo/hora da mão -de -obra e n.º de horas a imputar. O custo da 

mão -de -obra deverá ter em conta a remuneração anual ilíquida, o sub-
sídio de refeição anual e os encargos com a segurança social e seguros 
de pessoal;

iii) Custo/hora de máquinas e viaturas e n.º de horas a imputar. O custo 
das máquinas e viaturas deverá ter em conta o n.º mensal de horas de 
trabalho, a amortização, o custo dos pneus, o combustível, a manutenção, 
o seguro e o operador;

o) Preparar e elaborar os cadernos de encargos para lançamento de 
procedimentos de aquisição de serviços no âmbito da elaboração de 
projetos;

p) Fiscalizar, controlar, analisar e rececionar os projetos elaborados 
por terceiros;

q) Elaborar os projetos solicitados superiormente.

Artigo 33.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Obras e Equipamentos Municipais funcio-
nam as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Empreitadas;
b) Serviço de Concursos.
c) Serviço de Edifícios e Equipamentos;
d) Serviço de Oficinas;
e) Serviço de Apoio a Obras de Administração Direta;
f) Serviço de Projetos Municipais.

SUBSECÇÃO IV

Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade

Artigo 34.º

Competência funcional

À Divisão de Ambiente Energia e Mobilidade, a cargo de um chefe 
de divisão, compete:

1) Em matéria de Ambiente:

a) Promover ações de educação ambiental e campanhas públicas de 
sensibilização;

b) Assegurar as funções relativas à planificação, execução, fiscalização 
e controlo dos empreendimentos previstos no plano de atividades e que 
a Câmara Municipal delibere levar a efeito, no âmbito da divisão;

c) Coordenar os serviços de ambiente e qualidade de vida da Câmara 
Municipal;

d) Acompanhar e controlar a qualidade ambiental através de fiscali-
zação preventiva e de vistorias, designadamente no que diz respeito a 
poluição sonora e visual;

e) Promover a realização de estudos e ou ações específicas que visem 
a proteção e defesa da qualidade ambiental e do património natural;

f) Emitir pareceres sobre atividades insalubres, incómodas, perigosas 
ou tóxicas que possam fazer perigar a saúde pública ou a qualidade 
ambiental;

g) Promover e colaborar em campanhas de informação e esclareci-
mento junto da população e agentes económicos com vista à preser-
vação e melhoria da boa qualidade de vida e do património cultural 
ambiental;

h) Contactar e interagir com as autoridades do poder regional e central 
com vista ao estabelecimento de princípios corretos sobre a manutenção 
da boa qualidade do ambiente;

i) Desenvolver contactos com entidades públicas e privadas rela-
cionadas com a defesa e qualidade ambiental com vista à resolução 
de problemas detetados e ao estabelecimento de ações e princípios 
adequados à manutenção da boa qualidade ambiental;
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j) Promover o controlo periódico das águas de consumo, das águas 
residuais e das águas das piscinas municipais providenciando pela rea-
lização das análises físico -químicas, bacteriológicas e biológicas;

k) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-
pamento adstrito ao setor;

l) Emitir pareceres sobre instalações de unidades industriais e de 
pecuária;

m) Executar tarefas que no âmbito das suas atribuições lhes sejam 
superiormente solicitadas;

n) Gerir os cemitérios.

2 — Em matéria de Energia:
a) Assegurar a manutenção dos aproveitamentos, zelando pelo seu 

bom funcionamento, guarda, limpeza e conservação;
b) Estudar e promover iniciativas que permitam o lançamento de 

novos aproveitamentos;
c) Assegurar a execução de novos aproveitamentos desde os estudos 

prévios, impactes ambientais, conceção, projeto, procedimentos admi-
nistrativos de autorizações e aprovações e financiamentos;

d) Assegurar a manutenção de todos os equipamentos municipais, no 
âmbito das especialidades de mecânica e eletrotecnia;

e) Elaborar registos estatísticos da faturação de telecomunicações 
e energia.

3 — Em matéria de Mobilidade e Trânsito:
a) Proceder ao levantamento, classificação e ordenamento da rede 

viária municipal, com vista à adoção de adequados programas para a 
sua permanente manutenção e conservação;

b) Assegurar e implementar medidas de ordenamento do trânsito na 
área do município, bem como zelar pela sua conservação;

c) Elaborar estudos, propor medidas e assegurar o ordenamento do 
trânsito na área do município, bem como a implementação e conservação 
da mesma sinalização;

d) Propor medidas no sentido de reforçar a autonomia de pessoas com 
mobilidade reduzida, designadamente nos edifícios municipais;

e) Elaborar e colaborar nos estudos de tráfego tendentes à elaboração 
de planos de circulação e estacionamento;

f) Garantir o controle e implantação da sinalização de trânsito na 
área do concelho;

g) Garantir o desenvolvimento da rede de sinalização luminosa au-
tomática de tráfego;

h) Coordenar a circulação de transportes públicos coletivos e táxis;
i) Dar parecer sobre a realização de provas desportivas ou outras 

utilizações da via pública;
j) Elaborar estudos de ordenamento, circulação e parqueamento de 

veículos;
k) Promover as ações necessárias no âmbito da conceção da rede de 

transportes públicos; designadamente na localização e funcionamento 
de nós de ligação multi e intermodal.

Artigo 35.º
Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade funcionam 
as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Ambiente;
b) Serviço de Trânsito e Mobilidade;
c) Serviço de Energia.

SECÇÃO III

Departamento de Planeamento Estratégico

Artigo 36.º
Competência funcional

Compete ao Departamento de Planeamento Estratégico, para além 
das atribuições comuns previstas no presente regulamento para as uni-
dades orgânicas:

a) A conceção e promoção de estudos e demais ações destinadas, 
em geral, ao desenvolvimento sustentado do concelho e, ainda, das 
candidaturas a fundos da administração central, comunitários ou ou-
tros, dispondo, para tal, das competências, em geral, definidas para as 
respetivas unidades orgânicas;

b) Coordenar o processo de planeamento integrado das orientações 
estratégicas municipais e colaborar no estudo e formulação de propostas 
de diretrizes e prioridades para a definição das políticas municipais, 

avaliando o impacto das políticas de intervenção municipal, detetando 
desvios e propondo correções;

c) Acompanhar e manter -se informado sobre as iniciativas, estudos 
e planos da União Europeia, da Administração Central e Regional e 
dos municípios da Associação de Municípios do Algarve que tenham 
incidência sobre o desenvolvimento local e regional;

d) Acompanhar o estudo e implementação de projetos estruturantes 
de nível intermunicipal e regional;

e) Proceder à recolha, tratamento, sistematização e divulgação de 
informação estatística caracterizadora da realidade socioeconómica 
do concelho e promovendo a elaboração de estudos de diagnóstico da 
sua realidade;

f) Elaboração de um Plano Estratégico para o concelho, visando a 
promoção de um seu desenvolvimento mais sustentável, através da 
implementação de um Plano de Ação Agenda Local 21;

g) Elaborar os estudos setoriais relativos ao desenvolvimento so-
cioeconómico necessários à elaboração e desenvolvimento do Plano 
Estratégico;

h) Apoiar o executivo na definição de objetivos anuais para o Sistema 
da Qualidade, sua concretização e seguimento;

i) Promover iniciativas de divulgação dos conceitos e práticas de 
qualidade, bem como de ações de sensibilização para os Sistemas da 
Qualidade, quer junto dos munícipes, quer junto dos colaboradores do 
município;

j) Desenvolver ações de sensibilização junto dos Serviços municipais 
no sentido de se atingir um maior aperfeiçoamento dos procedimentos 
adotados;

k) Dinamizar a autoavaliação da qualidade e apoiar cada Serviço na 
identificação de necessidades de melhoria, no estabelecimento de planos 
de ação e seu seguimento;

l) Propor e dinamizar em colaboração com os restantes Serviços, 
medidas de correção e melhoria do Serviço prestado que se revelem 
necessárias à satisfação dos munícipes e dos colaboradores do mu-
nicípio;

m) Propor a utilização de metodologias e de ferramentas da quali-
dade adaptadas à especificidade de cada Serviço, de forma a promover 
iniciativas que permitam contribuir para um gradual crescimento dos 
seus níveis de desempenho, apoiando -os na deteção das necessidades 
de formação dos colaboradores;

n) Dinamizar as ações de tratamento das não conformidades, apoiando 
cada Serviço em termos das ferramentas e métodos para a sua análise, 
tratamento e comunicação dos dados recolhidos;

o) Elaborar o programa anual de auditoria aos procedimentos internos 
a realizar periodicamente aos Serviços Municipais em geral, tendo por 
base a Norma de Controlo Interno e outros documentos referentes à 
normalização de procedimentos internos;

p) Executar as ações de auditoria planeadas e outras não programadas 
que lhe sejam solicitadas;

q) O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou ve-
nha a atribuir ao Município relacionadas com as descritas nas alíneas 
anteriores;

r) Definir e implementar uma estratégia de capitalização de investi-
mento através, designadamente, do aproveitamento dos ativos municipais 
e da atração de novas fontes de receita e angariação de recursos junto 
de entidades externas;

s) Coordenar a preparação, organização e gestão de todas as candida-
turas Municipais de projetos com cofinanciamentos externos;

t) Preparar as Grandes Opções do Plano e Orçamento, tendo por base 
um trabalho de articulação interdepartamental, assegurando a gestão, 
controlo e avaliação da sua execução, fornecendo de forma regular 
relatórios de apoio à gestão;

u) Implementar e coordenar a criação de um sistema de informa-
ção de apoio à gestão, abrangendo todas as suas áreas de atuação e 
serviços municipais, desenvolvendo para tal os sistemas de recolha 
da respetiva informação, validação e avaliação dos diversos serviços 
prestados;

v) Elaborar estudos conducentes à correta afetação dos bens do do-
mínio privado municipal;

w) Preparar os projetos de orçamento de investimento e assegurar a 
gestão e controlo orçamental da sua execução;

x) Aprofundar o conhecimento das atividades económicas locais;
y) Revitalizar o comércio tradicional;
z) Promover o concelho junto dos potenciais agentes económicos 

nacionais e internacionais, bem como dos organismos governamentais 
que tutelam as pastas económicas;

aa) Desenvolver parcerias externas com entidades que cooperem 
no sentido de colmatar fragilidades do tecido económico e reforçar a 
capacidade das empresas locais com recursos financeiros;
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bb) Colaborar no desenvolvimento de conferências, seminários e 
sessões de debate sobre temas relevantes para o desenvolvimento eco-
nómico local;

cc) Desenvolver parcerias externas com entidades que cooperem 
no sentido de colmatar fragilidades do tecido económico, reforçando 
a capacidade das empresas locais em acederem aos diversos recursos 
financeiros e organizativos existentes;

dd) Apoiar as diversas áreas do tecido económico local (comércio, 
indústria, agricultura, pesca, serviços e outros), incentivando à sua 
revitalização e modernização, colaborando ainda na apresentação 
de candidaturas a financiamentos comunitários e da administração 
central;

ee) Organizar e manter um sistema de informação atualizado sobre os 
apoios ao desenvolvimento de projetos privados e públicos;

ff) Impulsionar a diversificação do tecido económico existente, através 
do lançamento de infraestruturas e equipamentos de apoio inovadores;

gg) Fomentar o rejuvenescimento da classe empresarial e do empre-
endedorismo;

hh) Organizar, preparar, formular propostas e dar apoio técnico às 
reuniões do Comissão Municipal de Pescadores e Aquicultores e ao 
Conselho Cinegético.

Artigo 37.º

Composição orgânica

No âmbito do Departamento de Planeamento Estratégico funcionam 
as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Programação de Investimentos;
b) Serviço de Apoio às Atividades Económicas.

SECÇÃO IV

Divisão de Ação Social e Educação

Artigo 38.º

Competência funcional

1 — A Divisão de Ação Social e Educação tem por missão apoiar a de-
finição da política do município nos domínios da ação social, habitação, 
saúde e educação, exercendo as correspondentes funções normativas e 
operacionalizando o planeamento, execução e avaliação das ações que 
realiza nesses domínios.

2 — À Divisão de Ação Social e Educação, a cargo de um chefe de 
divisão, compete:

a) Assegurar a concretização dos objetivos e programas municipais 
nas áreas da ação social, habitação, educação e saúde;

b) Integrar e apoiar o dispositivo local de proteção civil nas situações 
em que tal se justifique;

c) Participar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro 
e zelar pela prestação de apoio logístico, técnico e humano da autarquia 
à mesma;

d) Participar em núcleos, grupos ou comissões de trabalho nos casos 
estipulados por lei, e sempre que as temáticas sejam consideradas de 
interesse para o município ou emanadas de políticas públicas de ação 
social, educação, habitação ou saúde;

e) Promover o planeamento social no município, em parceria com 
as várias entidades locais, regionais e nacionais que desenvolvem pro-
gramas, projetos ou ações dirigidas a estratos sociais desfavorecidos, e 
apoiar o funcionamento do Conselho Local de Ação Social;

f) Promover a monitorização anual, a atualização e a revisão da Carta 
Social Municipal, designadamente do Diagnóstico Social e do Plano de 
Desenvolvimento Social, nos termos da lei aplicável;

g) Coordenar e acompanhar a elaboração e execução do Plano de Ação 
Anual do Conselho Local de Ação Social (Rede Social);

h) Propor e zelar pelo cumprimento de protocolos e outros proce-
dimentos de controlo interno para a melhoria da eficiência e eficácia 
dos serviços;

i) Propor e zelar pelo cumprimento de regulamentos municipais para 
atribuição de apoios a instituições particulares de solidariedade social 
sem fins lucrativos, atribuição de apoios a munícipes carenciados, de 
gestão do parque municipal de habitação, e de habitação a custos con-
trolados;

j) Promover a articulação formal e informal entre os serviços e as 
restantes entidades com intervenção nas áreas da ação social, habitação, 
educação e saúde, na ótica da otimização e integração dos recursos 

sociais locais e educativos existentes, da criação de respostas a novas 
necessidades sociais diagnosticadas e da inovação da intervenção social;

k) Promover ou colaborar em programas ou projetos de interesse 
municipal em parceria com entidades locais e ou da administração 
central ou regional, designadamente nos domínios do combate à pobreza 
e exclusão social, promoção da saúde e da cidadania e de promoção de 
habitação social ou a custos controlados;

l) Promover e ou apoiar ações de âmbito sociocultural e recreativo 
em articulação com instituições locais e outros organismos públicos, 
dirigidos a grupos específicos da população, que favoreçam a sua in-
tegração social;

m) Promover a realização de jornadas de trabalho, seminários ou 
outras iniciativas dirigidas a técnicos ou público em geral que refor-
cem a sistematização do conhecimento da realidade social e educativa 
local;

n) Sensibilizar os restantes serviços e funcionários autárquicos para 
as questões relacionadas com a ação social, habitação e saúde e edu-
cação;

o) Promover e assegurar o funcionamento regular de uma rede des-
concentrada de atendimento social, em articulação com as juntas de 
freguesia e associações locais;

p) Garantir o atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos 
cidadãos com problemas ou necessidades de apoio social e de morado-
res em habitação social, mesmo que sinalizados por outras entidades, 
promovendo o seu acesso aos direitos sociais e de cidadania numa 
lógica de responsabilização mútua na definição de projetos de vida e 
de integração social;

q) Promover a oferta de serviços de atendimento específico a determi-
nadas problemáticas, como sejam os imigrantes, pessoas com deficiência, 
toxicodependentes e pessoas em situação de sem abrigo;

r) Promover o recenseamento, e a sua atualização anual, de famílias 
residentes em alojamentos precários;

s) Propor a implementação de projetos de promoção de habitação 
social para realojamento da população residente em habitações precárias 
e colaborar com os serviços da autarquia competentes em matéria de 
preparação dos projetos de arquitetura e engenharia;

t) Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das famílias 
incluídas em programas de realojamento;

u) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no 
âmbito do Acordo de Colaboração nas fases de pré e pós realoja-
mento;

v) Promover a implementação de programas ou projetos de educa-
ção e intervenção comunitária em áreas abrangidas por programas de 
realojamento;

w) Proceder à atualização e cálculo das rendas das habitações sociais;
x) Articular com o Departamento de Infraestruturas e Urbanismo 

para execução de obras de conservação e manutenção do parque habi-
tacional, em função das necessidades detetadas e no cumprimento dos 
regulamentos aplicáveis;

y) Promover uma rede social concelhia que atue de forma operante 
nas diversas áreas sociais e educativas existentes no concelho, apostando 
numa intervenção integrada, rentabilização de recursos e aumento da 
capacidade de resposta, evitando a dispersão de meios e duplicação de 
intervenções;

z) Desenvolver ações de educação para a saúde em articulação com 
as entidades competentes, colaborando em campanhas de profilaxia e 
prevenção;

aa) Apoiar os serviços autárquicos em questões relacionadas com 
a integração plena da pessoa portadora de deficiência, nomeadamente 
ao nível da eliminação das barreiras arquitetónicas e envolvimento das 
instituições locais com intervenção nesta matéria;

bb) Assegurar o enquadramento sócio -escolar das pessoas portadoras 
de deficiência ou mobilidade reduzida através do seu transporte para 
estabelecimentos de ensino/formação ou para concretização de atividades 
da vida diária, nomeadamente frequência de consultas.

Artigo 39.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Ação Social e Educação funcionam as 
seguintes unidades e subunidades orgânicas:

a) Unidade de Educação;
b) Serviço de Apoio Administrativo;
c) Serviço de Ação Social Direta;
d) Serviço de Habitação Social;
e) Serviço de Planeamento e Cooperação.
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SUBSECÇÃO I

Unidade de Educação

Artigo 40.º

Competência funcional

À Unidade de Educação, a cargo dum dirigente intermédio de 3.º grau, 
compete:

a) Assegurar a concretização dos objetivos e programas municipais 
na área da educação;

b) Promover o planeamento educativo do município, em parceria com 
as várias entidades da comunidade educativa local e regional, e apoiar 
o funcionamento do Conselho Municipal de Educação;

c) Promover a monitorização anual, a atualização e a revisão da Carta 
Educativa Municipal, nos termos da lei aplicável;

d) Apoiar o Departamento de Infraestruturas e Urbanismo na execução 
do Plano de Obras previsto na Carta Educativa;

e) Propor e zelar pelo cumprimento de regulamentos, protocolos e 
outros procedimentos de controlo e melhoria da eficiência e eficácia 
dos serviços e da articulação destes com as restantes entidades da co-
munidade educativa;

f) Propor intervenções anuais ou pontuais de manutenção, conservação 
e apetrechamento dos estabelecimentos de ensino básico e do pré -escolar, 
em articulação com os Agrupamentos Verticais de Escolas, nas áreas de 
competências do município;

g) Assegurar a organização e acompanhamento de programas e ativida-
des complementares de ação educativa ao nível da educação pré -escolar 
e do ensino básico, nomeadamente no âmbito da ação social escolar, da 
atribuição anual de subsídios aos alunos carenciados, do plano anual de 
transportes escolares e do programa de refeições escolares, nos termos 
da lei aplicável;

h) Assegurar a organização e acompanhamento das atividades integra-
das na componente de apoio à família, nos termos da lei aplicável;

i) Gerir o procedimento concursal para atribuição de bolsas de estudo 
a alunos carenciados do ensino não obrigatório, nos termos do regula-
mento municipal aplicável;

j) Promover e apoiar projetos e ações que tenham como objetivo 
o combate ao insucesso e abandono escolar, em parceria com outras 
entidades;

k) Promover e apoiar programas, projetos e ações socioeducativos 
complementares aos currículos escolares e outros que visem a satisfa-
ção dos anseios e necessidades das crianças e jovens com vista à sua 
realização pessoal, à ocupação dos seus tempos livres e à sua promoção 
sociocultural;

l) Colaborar com os serviços competentes na organização dos pro-
cessos de concursos ou outros procedimentos, para aquisição de bens 
ou serviços;

m) Colaborar com os serviços competentes da autarquia e com os 
Agrupamentos Verticais de Escolas na gestão do pessoal não docente;

n) Assegurar a concretização dos objetivos e programas municipais 
na área da educação;

o) Organizar e gerir a rede de transportes escolares;
p) Propor a celebração de acordos e protocolos com instituições 

educativas, públicas e particulares, coletividades, associações juvenis 
e outras entidades consideradas de interesse, tendo em vista a melhoria 
do sistema educativo, e acompanhar o seu desenvolvimento;

q) Prestar apoio técnico no âmbito do funcionamento do Conselho 
Municipal da Educação.

SECÇÃO V

Divisão de Cultura

Artigo 41.º
Competência funcional

À Divisão de Cultura, a cargo dum chefe de divisão, cumpre desen-
volver as atividades destinadas a melhorar o nível cultural da população 
do concelho, proteger e a potenciar o património cultural do município, 
bem como os seus valores históricos e etnológicos, promover o con-
tacto da população com os valores universais e com os testemunhos da 
criatividade humana e com todas as novas correntes culturais, estéticas, 
artísticas e criadoras e promover turisticamente, em todas as vertentes, 
o concelho de Faro, designadamente:

a) Fomentar o desenvolvimento cultural do concelho, através do in-
cremento da qualidade da oferta, da produção e da criação assim como 
do consumo e fruição por públicos diversificados;

b) Promover a coesão social e a identidade cultural através da diver-
sidade cultural e da democratização do acesso à cultura;

c) Promover programas no domínio da cultura dentro do âmbito das 
competências e do interesse do município;

d) Promover e representar o município em realizações de caráter 
cultural como feiras, certames e festivais;

e) Coordenar o desenvolvimento e gestão de instalações, equipamentos 
e outros serviços de âmbito cultural do município;

f) Apoiar e acompanhar as iniciativas e promover a cooperação entre 
as entidades e os agentes culturais do concelho, fomentando uma elevada 
participação social e uma ponderada gestão de recursos;

g) Promover estratégias de captação de novos públicos;
h) Promover projetos de animação sociocultural;
i) Promover a proteção e valorização do património cultural do con-

celho entendido como testemunhos com valor de civilização ou de 
cultura portadores de interesse cultural relevante, de caráter histórico, 
paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, 
artístico, etnográfico, cientifico, social, industrial ou técnico, que re-
fletem valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 
raridade, singularidade ou exemplaridade;

j) Proceder a estudos de recolha de indicadores nas áreas da sua com-
petência, de modo a ajudar a autarquia na tomada de decisões;

k) Promover a animação turística, a promoção, o apoio a medidas 
e ações visando o desenvolvimento e qualidade da oferta turística da 
cidade;

l) Promover a atividade turística do concelho numa perspetiva inte-
grada de desenvolvimento sociocultural;

m) Assegurar as relações com as entidades ligadas à atividade do 
setor do turismo;

n) Proceder ao estudo das potencialidades turísticas do Muni-
cípio;

o) Orientar a atividade de índole turística, contemplando o turismo 
ativo ou de eventos, e os valores culturais, geográficos e económicos 
subjacentes à caracterização do Município;

p) Promover e apoiar a publicação de edições de caráter divul-
gativo e promocional que informem e orientem os visitantes e que 
garantam uma boa imagem da cidade nas suas variadas potencia-
lidades;

q) Desenvolver ações que se mostrem adequadas para a valorização 
ou dignidade da imagem turística da cidade e do concelho;

r) Dar contributos para as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
bem como a elaboração dos respetivos relatórios;

s) Promover e apoiar planos de ação para a preservação dos valo-
res culturais tradicionais, nomeadamente o artesanato, o folclore e a 
etnografia;

t) Promover e desenvolver programas culturais segmentados de acordo 
com as várias correntes estéticas e novas manifestações culturais da 
atualidade, através do estabelecimento de calendários de exposições, 
conferências e espetáculos;

u) Desenvolver ações de intercâmbio com as cidades geminadas 
com Faro, promovendo e dinamizando grupos e artistas do concelho no 
estrangeiro e vice/versa, bem como dar apoio à participação de outros 
serviços da autarquia em ações de geminação;

v) Apoiar as coletividades, associações, unidades de produção, grupos 
artísticos e culturais;

w) Apoiar edições comemorativas ou outras de manifesto interesse 
cultural;

x) Divulgar os eventos culturais através da edição da Agenda Cultural 
e de outros meios de comunicação.

Artigo 42.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Cultura funcionam as seguintes unidades 
e subunidades orgânicas:

a) Unidade de Bibliotecas e Arquivos;
b) Unidade de Museus, Arqueologia e Restauro;
c) Serviço de Apoio a Eventos;
d) Serviço de Apoio Administrativo;
e) Serviço de Cultura e Turismo;
f) Serviço de Apoio ao Associativismo.
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SUBSECÇÃO I

Unidade de Museus, Arqueologia e Restauro

Artigo 43.º

Competência funcional

À Unidade de Museus, Arqueologia e Restauro, a cargo dum dirigente 
intermédio de 3.º grau, compete:

a) Gerir e coordenar as atividades do Museu Municipal, estruturas 
museológicas e espaços de exposições, no sentido da prossecução de 
um programa museológico complementar e coeso;

b) Promover a gestão, o estudo, a salvaguarda e a conservação do 
património cultural local, propondo as ações e medidas que se tornem 
necessárias para o efeito;

c) Propor a aquisição de coleções e pronunciar -se sobre propostas 
de doações a incorporar no acervo museológico para enriquecimento 
cultural da comunidade;

d) Realizar exposições temáticas e periódicas, garantindo o acesso e 
a fruição dos bens culturais à população em geral;

e) Estabelecer funções educativas, de informação, divulgação e sen-
sibilização, contribuir para a criação de parcerias com a comunidade de 
modo a contribuir para a realização de uma plena cidadania;

f) Promover o estudo da história do Concelho e contribuir para o 
desenvolvimento de inventários de património material móvel e imóvel 
(construído, arqueológico, artístico, etnográfico, etc.) e imaterial (lendas, 
tradições, hábitos, etc.), propondo as medidas necessárias à sua gestão, 
salvaguarda e conservação;

g) Realização de pareceres técnicos através da dinamização de equipas 
de estudo na rede museológica concelhia;

h) Identificar, inventariar, registar e divulgar o património cultural do 
município, nomeadamente no que se refere a obras de arte oferecidas 
ou adquiridas pela autarquia;

i) Desenvolver e ou apoiar estudos de investigação relativos ao apro-
fundamento do conhecimento da cidade e do concelho, nomeadamente 
ao nível da história urbana, de âmbito social e antropológico;

j) Desenvolver e apoiar estudos de investigação para o aprofunda-
mento do conhecimento do património histórico -arqueológico do conce-
lho tendo em vista a atualização da carta de sensibilidade arqueológica 
da cidade e da carta arqueológica do concelho;

k) Preparar e instruir propostas de classificação de bens culturais;
l) Definir uma política de prioridades histórico -culturais, em que as 

tradições e costumes ancestrais, em vias de extinção, sejam recuperados 
e valorizados;

m) Promover a conservação, restauro e manutenção dos acervos e 
espaços museológicos;

n) Definir as condições e acompanhar a circulação dos bens culturais;
o) Promover a conservação, manutenção e restauro de outros bens 

móveis e imóveis pertencentes à tutela municipal ou outros do concelho 
que não sejam de propriedade municipal;

p) Elaborar pareceres e promover parcerias e consultorias técnicas 
na área da conservação e restauro com entidades regionais ligadas ao 
património cultural;

q) Propor a realização de atividades e orçamento a submeter anual-
mente à Câmara Municipal;

r) Garantir a segurança dos vários acervos, nomeadamente através 
de processos de conservação preventiva;

s) Acompanhar as obras públicas e privadas que se prevejam possam 
oferecer a descoberta de vestígios históricos, quer na cidade, quer no 
restante território concelhio, identificando os testemunhos encontrados, 
sobretudo pré e proto -históricos, romanos, medievais e modernos;

t) Manter o plano de segurança e emergência do museu atualizado 
e certificar através de exercícios para testar a capacidade de resposta 
eficaz da equipa.

SUBSECÇÃO II

Unidade de Bibliotecas e Arquivos

Artigo 44.º
Competência funcional

À Unidade de Biblioteca e Arquivos, a cargo dum dirigente intermédio 
de 3.º grau, compete:

a) Administrar e gerir a Biblioteca Municipal e sua Rede de Anexos, 
como serviço público, dinamizando -a como instrumento de desenvol-
vimento cultural;

b) Proceder ao tratamento e arrumação da documentação entrada;

c) Manter adequados e atualizados os catálogos;
d) Promover e apoiar a publicação e divulgação de documentos iné-

ditos, bem como de anais e factos históricos do Município;
e) Propor e promover a divulgação e publicação de documentos 

inéditos, de interesse para a história do município, bem como de anais 
e factos históricos da vida passada e presente do município;

f) Propor a aquisição de edições literárias para enriquecimento cultural 
da comunidade;

g) Estabelecer funções educativas, de informação, divulgação e sen-
sibilização contribuindo para a criação de parcerias com a comunidade 
de modo a contribuir para a realização de uma plena cidadania;

h) Propor a realização de atividades e orçamento a submeter anual-
mente à Câmara Municipal;

i) Promover a realização de atividades destinadas aos vários setores 
do público;

j) Gerir os edifícios que lhe estão afetos;
k) A organização, a atualização e a coordenação do grau de acessibi-

lidade aos documentos físicos existentes no arquivo;
l) Prestar apoio e orientar tecnicamente os arquivos, de acordo com 

as normas nacionais e internacionais, com vista a uniformizar procedi-
mentos que garantam a integridade e o acesso à informação;

m) Organizar e manter o arquivo histórico de acordo com as regras 
arquivísticas nacionais;

n) Organizar e manter o arquivo geral do município, com competências 
sobre toda a documentação física de arquivo, que deixou de ser de uso 
corrente e assegurar a sua gestão, exceto a documentação à guarda do 
serviço de arquivo de obras;

o) Efetuar a avaliação, seleção e eliminação de documentos de arquivo 
em suporte de papel, em coordenação com os serviços produtores, que 
devem nomear um trabalhador para dar apoio na avaliação, de forma a 
realizar uma eliminação segura e eficaz;

p) Gerir o arquivo contemporâneo do Município em suporte de papel, 
assegurando, designadamente:

i) A recolha, conservação, tratamento e disponibilização da informa-
ção considerada de conservação permanente produzida pelas unidades 
orgânicas do Município;

ii) A promoção e realização da transferência de suportes de informação 
em ordem à salvaguarda da documentação de valor permanente;

iii) A orientação dos utilizadores, tanto internos como externos, 
fornecendo -lhes informação sobre a documentação existente e dispo-
nível no arquivo.

SUBSECÇÃO III

Serviço de apoio a eventos

Artigo 45.º

Competência funcional

Ao Serviço de Apoio a Eventos compete:

a) Apoio logístico a reuniões, inaugurações, cerimónias, comemo-
rações, espetáculos e festividades promovidas pela Câmara, Assem-
bleia Municipal, Juntas de Freguesia, entidades públicas, empresas 
municipais, associações desportivas, culturais, recreativas e sociais 
do Concelho;

b) Transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos necessá-
rios para a realização dos eventos elencados na alínea anterior;

c) Transportes especiais designadamente obras artísticas para ex-
posições promovidas pelo Município, livros, material de divulgação, 
material com particular sensibilidade e fragilidade;

d) Recolha e projeção de imagens dos eventos municipais, nomeada-
mente reportagens e arquivo memória;

e) Apoio na divulgação de eventos e iniciativas, distribuição e afi-
xação de cartazes.

SECÇÃO VI

Divisão de Assessoria Jurídica

Artigo 46.º
Competência funcional

À Divisão de Assessoria Jurídica, a cargo de um chefe de divisão, 
compete:

a) Prestar informação técnico -jurídica sobre quaisquer questões ou 
processos que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo 
Presidente, Vereadores ou dirigentes;
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b) Dar parecer sobre as reclamações ou outros meios graciosos de 
garantia que sejam dirigidos aos órgãos da autarquia, bem como sobre 
petições, representação ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos 
municipais ou sobre procedimentos dos serviços;

c) Elaborar, sob proposta dos serviços respetivos, projetos de pos-
turas e regulamentos municipais e providenciar pela atualidade e exe-
quibilidade das disposições regulamentares em vigor que caibam nas 
competências dos órgãos do Município;

d) Apoiar a atuação da Câmara na participação a que esta for chamada, 
em processos legislativos ou regulamentares;

e) Assegurar patrocínio judiciário nas ações propostas pela Câmara ou 
contra ela, bem como nos recursos interpostos contra os atos dos órgãos 
do Município, garantindo o apoio necessário quando o patrocínio for 
assegurado por mandatário alheio à divisão;

f) Assegurar a defesa dos titulares dos órgãos ou funcionários quando 
sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas funções, 
salvo quando o Município surja como contraparte destes;

g) Instruir, em articulação com os serviços instrutores, os processos 
que se refiram à defesa dos bens do domínio público a cargo do Muni-
cípio e ainda do património que integre o seu domínio privado;

h) Efetuar estudos e pareceres de caráter jurídico;
i) Colaborar com o Serviço de Auditoria nas comunicações a entida-

des exteriores, públicas e privadas, designadamente no que concerne 
a pronúncia em sede de contraditório, resultantes de ações inspetivas 
ao Município;

j) Assegurar o apoio técnico -jurídico às restantes unidades orgânicas 
da Câmara Municipal;

k) Assegurar a representação forense do Município e dos seus órgãos, 
bem como dos titulares desses órgãos, por atos legitimamente praticados 
no exercício das suas funções e por força destas e em que se prove não 
ter havido atuação dolosa ou negligente;

l) Assegurar o patrocínio judiciário nas ações propostas pela Câmara 
Municipal ou contra ela, e garantir o necessário apoio, no caso do pa-
trocínio ser assegurado por mandatário alheio à divisão;

m) Assegurar o acompanhamento dos processos de contraordenações 
em juízo.

Artigo 47.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Assessoria Jurídica funciona a seguinte 
subunidade orgânica:

a) Serviço de Apoio Administrativo.

SECÇÃO VII

Divisão de Fiscalização e Contraordenações

Artigo 48.º
Competência funcional

À Divisão de Fiscalização e Contraordenações, a cargo de um chefe 
de divisão, compete:

a) Fiscalização preventiva de todas as atividades desenvolvidas em ter-
ritório municipal e cuja competência tenha sido atribuída ao Município;

b) Garantir o cumprimento das leis, regulamentos e posturas que 
envolvem competências municipais de fiscalização;

c) Elaborar Autos de Notícia;
d) Proceder a notificações e embargos;
e) Elaborar informações sobre situações de facto com vista à instrução 

de processos municipais, nas áreas de atuação específicas;
f) Colaborar com outros serviços de fiscalização e policiais, como 

seja a PSP, a GNR, a ASAE e outros similares.
g) Velar pela fidelidade de quaisquer obras às específicas condições 

do seu licenciamento ou autorização, desencadeando, sempre que ne-
cessário, os mecanismos que efetivem a responsabilidade dos técnicos 
delas encarregados ou propondo a aplicação das sanções que para as 
respetivas infrações se encontrem previstas;

h) Fiscalizar a execução das obras de arruamentos e de tratamento 
paisagístico dos espaços exteriores das urbanizações particulares, em 
articulação com o Departamento Infraestruturas e Urbanismo, e com 
as empresas concessionárias de transporte e fornecimento de energia, 
redes de comunicações ou outras;

i) Proceder à elaboração dos respetivos autos, relatórios, notificações 
e citações, no âmbito das competências precedentes;

j) Organizar e executar todos os procedimentos respeitantes aos pro-
cessos contraordenacionais;

k) Efetuar as diligências necessárias solicitadas por outras entidades 
competentes, em matéria do regime de contraordenações;

l) Certificar matéria decorrente dos processos de contraordenações 
pendentes e findos;

m) Elaborar periodicamente relatório das atividades concretizadas e 
ou a concretizar no domínio das contraordenações.

Artigo 49.º
Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Fiscalização e Contraordenações funcionam 
as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Fiscalização;
b) Serviço de Contraordenações.

SECÇÃO VIII

Serviço de Proteção Civil e Bombeiros

Artigo 50.º
Competência funcional

Ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, dirigido pelo Comandante 
Operacional Municipal, compete, designadamente:

a) Orientar e controlar os resultados operativos resultantes das ativi-
dades dos corpos de bombeiros do concelho, bem como coordenar as 
relações entre estas unidades e as demais entidades públicas e privadas 
ligadas à proteção civil e ao socorro;

b) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação 
de segurança na área do município, através da consulta entre todas as 
entidades que o constituem;

c) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades 
que julgue oportunos e diretamente relacionados com as questões de 
segurança, da proteção civil e do socorro;

d) Dirigir o Serviço Municipal de Proteção Civil, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos, e coordenar as ati-
vidades a desenvolver no domínio da proteção civil, designadamente em 
operações de socorro e assistência, com especial relevo em situações de 
catástrofe e calamidade pública e operações de emergência de proteção 
civil (CMOEPC), tendo em vista assegurar a direção das operações de 
proteção civil;

e) Promover a elaboração do plano de atividades de proteção civil e 
do plano de emergência e intervenção;

f) Organizar ações de prevenção, informação e sensibilização das 
populações locais, de forma a mobilizá -las, em caso de fogos, cheias, 
sismos ou outras situações de catástrofe;

g) O combate a incêndios;
h) O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, de-

sabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou 
calamidades;

i) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas, em articulação com 
a autoridade marítima;

j) Exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, 
incluindo a urgência pré -hospitalar;

k) Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de proteção 
contra incêndios e outros sinistros;

l) Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos 
domínios de prevenção contra o risco e outros acidentes domésticos;

m) Dar apoio técnico e auxiliar a Comissão de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios;

n) Propor e adotar as medidas de profilaxia determinadas pela auto-
ridade sanitária veterinária nacional;

o) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia deter-
minadas pela autoridade sanitária veterinária nacional do respetivo 
município;

p) Sempre que sejam detetados casos de doenças de caráter epizoótico, 
notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória à autoridade 
sanitária veterinária nacional;

q) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao 
movimento nosonecrológico dos animais;

r) Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio -sanitária e 
controlo hígio -sanitário das instalações para alojamento de animais, 
dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou 
industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabri-
quem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos 
de origem animal e seus derivados;
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s) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações 
e estabelecimentos referidos na alínea anterior;

t) Colaborar na realização do recenseamento de animais, inquéritos 
de interesse pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre 
abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de preparação 
e de transformação de produtos de origem animal;

u) Emitir guias sanitárias de trânsito;
v) Desempenhar outras funções cometidas por lei à autoridade sanitária 

veterinária municipal;
w) Zelar pelo cumprimento das normas e padrões de qualidade ali-

mentar, em especial, nos mercados municipais, feiras e instalações 
municipais.

Artigo 51.º
Composição orgânica

No âmbito do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros funcionam as 
seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Sanidade Animal e Alimentar.

SECÇÃO IX

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações

Artigo 52.º
Competência funcional

À Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações, a cargo de 
um chefe de divisão, compete:

a) O estudo, desenvolvimento, implementação e manutenção de sis-
temas de informação em utilização ou a implementar pelos diversos 
serviços do município;

b) Garantir a gestão, manutenção e exploração ótima dos sistemas 
informáticos instalados, bem como das redes de comunicações a estas 
associadas, assegurando o cumprimento das políticas de segurança e de 
controlo que se encontrem estabelecidas;

c) Coordenar a política de investimento na área das tecnologias de 
informação e acompanhar a evolução tecnológica;

d) Promover a adoção de sistemas de comunicação inovadores que 
assegurem uma visão integrada e complementar na gestão dos serviços 
do Município;

e) Otimizar a partilha de informação e coordenação dos serviços;
f) Garantir um grau de disponibilidade de equipamentos e aplicações 

e de apoio ao utilizador, adequado a uma prestação de serviços muni-
cipais de qualidade;

g) Coordenar, planificar e organizar a gestão e atualização do arquivo 
cartográfico e cadastral;

h) Desenvolver o Sistema Municipal de Informação Geográfica, 
mantendo e atualizando permanentemente as bases de dados e disponi-
bilizando essa informação para entidades e público em geral;

i) Fornecer plantas que sirvam de base ao desenvolvimento de in-
fraestruturas, arranjos urbanísticos, edifícios e outras construções, que 
sejam da iniciativa ou do interesse municipal;

j) Zelar pela segurança e manutenção de toda a cartografia digital 
posta à sua disposição;

k) Conceber, propor e implementar novas técnicas e metodologias 
de trabalho em ordem à modernização administrativa dos serviços ca-
marários;

l) Registar e arquivar ordens de serviços emitidas no exercício das 
competências dos órgãos do município;

m) Organizar e manter atualizado o arquivo referente aos diversos 
serviços da Divisão;

n) Supervisionar e modernizar o Sistema de Gestão Documental;
o) Organizar o sistema de informação de arquivo geral do Município 

de forma a proporcionar um meio rápido e eficiente de recuperação da 
informação em formato digital;

p) Efetuar a avaliação, seleção e eliminação de documentos em suporte 
informático, em coordenação com o serviço de arquivo e os serviços 
produtores;

q) Gerir o arquivo contemporâneo do Município em suporte infor-
mático, assegurando, designadamente:

i) A recolha, conservação, tratamento e disponibilização da informação 
em formato digital considerada de conservação permanente produzida 
pelas unidades orgânicas do Município;

ii) A promoção e realização da transferência de suportes de informa-
ção em formato digital em ordem à salvaguarda da documentação de 
valor permanente;

iii) A orientação dos utilizadores, tanto internos como externos, 
fornecendo -lhes informação sobre a documentação existente e dispo-
nível no arquivo digital.

Artigo 53.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 
funcionam as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Administração de Sistemas;
b) Serviço de Comunicações;
c) Serviço de Gestão Documental;
d) Serviço de Informação Geográfica;
e) Serviço de Apoio Administrativo.

SECÇÃO X

Divisão de Desporto e Juventude

Artigo 54.º

Competência funcional

À Divisão de Desporto e Juventude, a cargo de um chefe de divisão, 
compete:

a) Gerir, manter e beneficiar as Instalações e equipamentos desportivos 
Municipais existentes e a criar;

b) Gerir e manter os Espaços de Jogo e Recreio existentes e a criar;
c) Acompanhar os processos de conceção e execução de novas ins-

talações desportivas;
d) Conceber e apresentar um Plano de Beneficiação e Melhoramento 

dos Espaços Desportivos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho;

e) Elaborar um Plano de Infraestruturação Desportiva do Concelho 
que inclua as instalações de base recreativas e formativas, os espaços 
de jogo e recreio e as instalações especializadas;

f) Proceder à recolha, tratamento e análise de dados de natureza sócio 
desportiva, com base nos quais será elaborada a Carta Desportiva do 
Concelho de Faro, que deverá obrigatoriamente contemplar a caracte-
rização exaustiva das seguintes áreas:

i) Necessidades e motivações desportivas da população;
ii) Infraestruturas desportivas;
iii) Associativismo Desportivo.

g) Conceber programas desportivos dirigidos à generalidade da popu-
lação (da Infância à Terceira Idade), garantindo desta forma uma resposta 
efetiva e adequada às necessidades diagnosticadas;

h) Estudar e analisar continuamente o Fenómeno Desportivo, no 
quadro da sua interação com as múltiplas tendências sociais, preten-
dendo assegurar desta forma a antecipação de orientações estratégicas 
e adaptação da nossa Organização à mudança;

i) Promover a articulação e integração de programas de atividades 
físico -desportivas com outras entidades promotoras de Desporto, oti-
mizando desta forma os recursos humanos, materiais e financeiros 
existentes;

j) Elaborar um plano de formação que contemple as necessidades 
individuais e coletivas dos vários agentes desportivos intervenientes 
no processo de desenvolvimento organizacional;

k) Apresentar para discussão, propostas de atribuição de comparticipa-
ções financeiras ao Associativismo Desportivo, mediante a apresentação 
de Programas de Desenvolvimento Desportivo, apoiados na celebração 
de contratos -programa;

l) Criar um modelo de alavancagem que permita maximizar e poten-
cializar os eventos desportivos numa perspetiva uni ou multifatorial de 
acordo com as pretensões e objetivos para cada evento em particular, 
para cada programa de eventos em específico e para o conjunto de todos 
os eventos em geral.

m) Proporcionar um serviço de qualidade que garanta a satisfação 
dos utentes dos serviços desportivos;

n) Criar condições para incentivar e promover a participação ju-
venil na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento local e 
regional;

o) Proporcionar e melhorar as condições humanas, materiais e finan-
ceiras que contribuam para o bem -estar da população jovem;

p) Promover e apoiar iniciativas e projetos de âmbito juvenil;
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q) Promover o estabelecimento de parcerias com entidades públicas 
ou privadas com vista à prossecução das políticas de juventude;

r) Dar cumprimento aos objetivos definidos no Plano Estratégico para 
a Juventude do Concelho de Faro.

Artigo 55.º

Composição orgânica

No âmbito da Divisão de Desporto e Juventude funcionam as seguintes 
subunidades orgânicas:

a) Serviço de Gestão de Espaços e Infraestruturas;
b) Serviço de Apoio ao Associativismo Desportivo;
c) Serviço de Juventude;
d) Serviço de Promoção da Atividade Física;
e) Serviço de Apoio Administrativo.

SECÇÃO XI

Serviço de Atendimento e Relações Públicas

Artigo 56.º

Competência funcional

Ao Serviço de Atendimento e Relações Públicas, dirigido por um 
técnico superior, compete:

a) Informar os utentes dos serviços municipais sobre os seus direitos 
e deveres;

b) Receber as reclamações e sugestões sobre o funcionamento dos 
serviços;

c) Redigir as reclamações orais, quando os utentes não o possam 
fazer;

d) Receber as sugestões dos utentes;
e) Efetuar a avaliação e tratamento estatístico das exposições apre-

sentadas;
f) Dar apoio às relações protocolares que o município, por intermédio 

dos seus órgãos ou membros, estabeleça com entidades ou organizações 
civis, políticas, militares ou religiosas;

g) Rececionar e prestar as informações genéricas a munícipes, a 
título individual ou coletivo, e efetuar o respetivo encaminhamento 
para os serviços;

h) Promover junto da população, especialmente a do concelho, e 
demais instituições a imagem do município enquanto instituição aberta 
e eficiente ao serviço exclusivo da comunidade;

i) Promover a melhor informação dos munícipes sobre as posi-
ções e as atividades do município face às necessidades do desen-
volvimento harmonioso do concelho e aos problemas concretos da 
população;

j) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o 
município, estimulando o diálogo permanente, a corresponsabilização 
coletiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados;

k) Apresentar um plano de atividades anual para as áreas de imagem, 
marketing e comunicação;

l) Aconselhar a Câmara nas áreas de imagem, marketing e comu-
nicação;

m) Coordenar todas as iniciativas de imagem, marketing e comuni-
cação desenvolvidas ao nível das várias unidades orgânicas, no sentido 
de as enquadrar numa estratégia municipal global;

n) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comuni-
cação social nacionais e regionais, com vista à difusão de informação 
municipal;

o) Promover a imagem pública dos serviços e instalações municipais 
e do espaço público em geral;

p) Criar, organizar e produzir os documentos e os suportes de 
imagem e marketing destinados, quer aos munícipes, quer a outros 
públicos;

q) Recolher, tratar e produzir informação, bem como proceder à sua 
divulgação, através de iniciativas junto da comunicação social local, 
regional, nacional e internacional, com vista à difusão de informação 
municipal;

r) Organizar um arquivo com as diversas notícias em diferentes su-
portes e sua compilação ordenada;

s) Produzir e divulgar esclarecimentos sobre notícias difundidas pelos 
vários órgãos de informação e que visem o município;

t) Produzir e difundir publicações e outros suportes de comunicação 
(impressos audiovisuais e outros) de caráter informativo e ou de caráter 
promocional (cartazes, stands, exposições, etc.);

u) Preparar, elaborar e divulgar boletins informativos;
v) Manter atualizado um ficheiro de entidades, individuais e coletivas, 

públicas e privadas, às quais interesse, segundo critério superiormente 
definido, ser permanentemente informadas da atividade da Câmara;

w) Registar e arquivar avisos e editais emanados pelos órgãos do 
município.

Artigo 57.º
Composição orgânica

No âmbito do Serviço de Atendimento e Relações Públicas funcionam 
as seguintes subunidades orgânicas:

a) Serviço de Atendimento;
b) Serviço de Imagem;
c) Serviço de Comunicação;
d) Serviço de Apoio Administrativo.

TÍTULO IV
Disposições finais

Artigo 58.º
Regulamentos internos

Para além das competências e atribuições atrás enumeradas, a Câmara 
Municipal poderá elaborar Regulamentos Internos para cada serviço e 
Manuais de Procedimentos, os quais, em estrita observância ao disposto 
no presente Regulamento Interno de Serviços, pormenorizarão as res-
petivas tarefas e responsabilidades.

Artigo 59.º
Organigrama dos serviços

O organigrama que representa a estrutura dos serviços da Câmara 
Municipal de Faro consta do anexo I deste Regulamento.

Artigo 60.º
Da afetação, distribuição e mobilidade do pessoal

A afetação do pessoal, tendo em conta a estrutura orgânica definida, 
será determinada pelo presidente da Câmara ou pelo vereador com 
competência delegada para o efeito.

Artigo 61.º
Unidades e subunidades orgânicas

1 — Ao Presidente da Câmara compete a criação, a alteração e a 
extinção de subunidades orgânicas, nos termos da lei.

2 — Compete à Câmara Municipal, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal, criar unidades orgânicas flexíveis e equipas de 
projetos.

Artigo 62.º
Interpretação

Compete ao presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas 
de interpretação ou omissões ao presente Regulamento.

Artigo 63.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento fica expressamente 
revogado o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais da 
Câmara Municipal de Faro, publicado, sob o aviso n.º 9274/2010, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 2010, com as 
alterações introduzidas pela deliberação n.º 796/2011, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 28 de março de 2011.

Artigo 64.º
Entrada em vigor

Sem prejuízo do disposto no artigo 25.º n.º 7 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, o presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de 
janeiro de 2013. 
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 ANEXO 2

Equipa de Projeto “Gabinete de Apoio à Reabilitação 
Urbana” da Câmara Municipal de Faro

Considerando que:
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro prevê nos artigos 9.º, 

n.º 3, e 11.º a possibilidade de criação de Equipas de Projeto, as quais 
constituem unidades orgânicas integradas na estrutura hierarquizada, 
com vista à eficácia na gestão dos serviços municipais e à flexibilidade 
na prossecução das competências das autarquias locais.

Consagra -se a criação de equipas de projeto quando esteja em causa 
o desenvolvimento e prossecução de projetos com objetivos especifi-
cados que justifiquem a constituição duma equipa especializada para a 
prossecução de determinada missão.

As equipas de projeto caracterizam -se, também, pela temporalidade, 
ou seja, além da especialização das funções, as equipas de projeto são 
constituídas quando se prevê que o seu objeto concretize -se num período 
de tempo delimitado.

As equipas de projeto podem ser criadas por deliberação fundamentada 
da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, desde que aprovadas 
pela Assembleia Municipal.

Assim, considerando a proposta de estrutura orgânica da Câmara 
Municipal de Faro, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 
Faro, de 19/12/2012, considerando o disposto no diploma legal habi-
litante e atendendo à natureza especializada e temporária das funções 
em apreço, a Câmara Municipal de Faro delibera constituir a equipa de 
projeto “Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana”, nos termos que 
se seguem:

Equipa de Projeto “Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana”
1 — Designação do Projeto: “Gabinete de Apoio à Reabilitação Ur-

bana”;
2 — Missão: A equipa de projeto do “Gabinete de Apoio à Reabi-

litação Urbana” é uma equipa multidisciplinar que tem como missão 
a coordenação dos processos de desenvolvimento das três áreas de 
reabilitação urbana criadas;

3 — Duração: 10 anos;
4 — Objetivos a alcançar:
a) Acompanhar a atividade das Áreas de Reabilitação Urbana, no-

meadamente:
1 — Promoção e divulgação das Áreas de Reabilitação Urbana;
2 — Acompanhar, promover e instruir todos os procedimentos técnico-

-administrativos inerentes às candidaturas de apoios e benefícios fiscais 
e pedidos de isenção de taxas municipais;

3 — Desenvolver campanhas de sensibilização das populações;
4 — Proceder à elaboração de estudos diagnósticos (sociológicos, 

económicos, paisagísticos, culturais e históricos) para perceção da mul-
tidimensionalidade do fenómeno da degenerescência urbana.

b) Contactar os proprietários de edifícios degradados, situados em 
zonas a proteger, propondo alternativas de utilização que conciliem a 
defesa do património com os interesses dos proprietários;

c) Promover contactos com associações e grupos que, no âmbito local 
e regional, se proponham executar ações identificadas nos documentos 
estratégicos aprovados para as ARU’s;

d) Estabelecer ligações com os organismos da Administração Central 
com competências nas áreas da reabilitação urbanas;

e) Proceder ao levantamento dos imóveis devolutos e, ou degradados, 
e respetiva classificação e gestão de todo o processo, para efeitos de 
aplicação da taxa de imposto municipal sobre imóveis (IMI), com base 
no Decreto -Lei n.º 159/2006 de 08 de agosto, e n.º 1, 3 e 8 do artigo 112.º 
do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro;

f) Elaborar e organizar uma base de dados com a informação cadastral 
do concelho, no âmbito das Áreas de Reabilitação Urbana e do levan-
tamento de imóveis devolutos e ou degradados;

g) Promover, gerir e acompanhar a Bolsa de Entidades, com ativi-
dades relacionadas com Reabilitação urbana, que ofereçam condições 
preferenciais de fornecimento de bens e serviços aos interessados, nas 
operações de reabilitação dos seus imóveis;

h) Promover, gerir e acompanhar a Bolsa de Imóveis no centro his-
tórico de Faro, com o objetivo de incentivar a procura e a oferta de 
imóveis disponíveis para transacionar, promovendo a reabilitação dos 
mesmos;

i) Prestar e disponibilizar informações sobre os direitos e deveres 
dos proprietários, demais titulares de direitos reais e arrendatários, no 
processo de reabilitação, nomeadamente, sobre as eventuais compar-
ticipações financeiras públicas ou bonificações de crédito a que estes 

podem aceder, bem como incentivos fiscais e municipais em vigor, no 
sentido da defesa dos seus interesses legítimos e de uma maior respon-
sabilização pela preservação do ambiente urbano.

5 — Equipa: Os recursos humanos a afetar à equipa de projeto de-
sempenham funções nas áreas das suas competências habilitacionais e 
profissionais, constituindo -se a seguinte equipa:

Coordenador do Projeto — Jessy Cerqueira da Silva, Engenheira 
Civil.

1 Técnico superior — Elisa Pereira Monteiro Martins, Engenheira 
Civil.

1 Técnico superior — Patrícia Cristina Reis Fonseca Afonso, licen-
ciada em Património Cultural.

6 — Dependência orgânica: A equipa de projeto “Gabinete de Apoio 
à Reabilitação Urbana” depende diretamente do Presidente ou Verea-
dor com competência delegada na área de ordenamento do território e 
urbanismo.

ANEXO 3

Equipa de Projeto “Equipa do Plano Diretor Municipal” 
da Câmara Municipal de Faro

Considerando que:
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro prevê nos artigos 9.º, 

n.º 3, e 11.º a possibilidade de criação de Equipas de Projeto, as quais 
constituem unidades orgânicas integradas na estrutura hierarquizada, 
com vista à eficácia na gestão dos serviços municipais e à flexibilidade 
na prossecução das competências das autarquias locais.

Consagra -se a criação de equipas de projeto quando esteja em causa 
o desenvolvimento e prossecução de projetos com objetivos especifi-
cados que justifiquem a constituição duma equipa especializada para a 
prossecução de determinada missão.

As equipas de projeto caracterizam -se, também, pela temporalidade, 
ou seja, além da especialização das funções, as equipas de projeto são 
constituídas quando se prevê que o seu objeto concretize -se num período 
de tempo delimitado.

As Equipas de Projeto podem ser criadas por deliberação funda-
mentada da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, desde que 
aprovadas pela Assembleia Municipal.

Assim, considerando a proposta de estrutura orgânica da Câmara 
Municipal de Faro, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de Faro, 
de 19/12/2012, considerando o disposto no diploma legal habilitante e 
atendendo à natureza especializada e temporária das funções em apreço, 
a Câmara Municipal de Faro delibera constituir a equipa de projeto 
“Equipa do Plano Diretor Municipal”, nos termos que se seguem:

Equipa de Projeto “Equipa do Plano Diretor Municipal”
1 — Designação do Projeto: “Equipa do Plano Diretor Municipal”;
2 — Missão: A equipa de projeto do “Equipa do Plano Diretor Mu-

nicipal” é uma equipa multidisciplinar que tem como missão a coor-
denação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal e a sua 
implementação;

3 — Duração: 5 anos;
4 — Objetivos a alcançar:
a) Desenvolver e supervisionar o processo de Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM);
b) Promover, instruir e praticar todos os procedimentos técnico-

-administrativos inerentes e relacionadas;
c) Desenvolver os processos de alteração, correção, retificação ou 

suspensão do PDM, superiormente determinados;
d) Assegurar a execução das deliberações, despachos e decisões do 

executivo municipal e executar as tarefas determinadas, no âmbito das 
suas atribuições;

e) Garantir a conformidade do PDM com as disposições legais e regu-
lamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade das propostas 
municipais de desenvolvimento territorial com o modelo territorial 
definido no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território 
do Algarve (PROT Algarve) e demais planos e iniciativas municipais, 
intermunicipais, regionais, nacionais, europeias e internacionais;

f) Promover a participação, empenho e envolvimento dos vários 
setores de atividade interna;

g) Promover a difusão de informação atualizada sobre o estádio dos 
trabalhos e a evolução da tramitação procedimental, designadamente, 
através da Intranet e na internet;

h) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o 
município, estimulando o diálogo permanente e a corresponsabilização 
nas decisões a adotar no plano, de modo a que os munícipes, agentes 
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económicos ou institucionais e a população geral, se sintam parte inte-
grante no processo de planeamento;

i) Rececionar e prestar as informações genéricas a munícipes, a título 
individual ou coletivo;

j) Intermediar a articulação e cooperação entre as unidades orgâni-
cas municipais e os órgãos e estruturas do poder central, instituições 
públicas e privadas com atividade relevante para o desenvolvimento 
do concelho;

k) Preparar os elementos e praticar os atos necessários ao lançamento 
de procedimentos para adjudicação de trabalhos relacionados com o 
PDM nomeadamente de execução de estudos, propostas e relatórios;

l) Promover as consultas às entidades externas necessárias à tomada 
de decisões no âmbito do PDM;

m) Apoiar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 
Comissão de Acompanhamento (CA), das Conferências de Serviços 
(CS) e promover as Reuniões de Concertação;

n) Acompanhar e enquadrar a elaboração e implementação de proje-
tos, estudos e planos, estruturantes e estratégicos, nacionais, setoriais 
e especiais de ordenamento do território ou com impacto territorial no 
território concelhio, incluindo a delimitação das Reservas Agrícola e 
Ecológica Nacionais;

o) Garantir a articulação do PDM com um Plano Estratégico para o 
concelho e a Agenda Local XXI;

p) Assegurar a articulação do PDM de Faro com os planos diretores 
dos municípios limítrofes;

q) Colaborar, promover e zelar pela aplicação dos regulamentos 
municipais criados em matéria de ordenamento do território;

r) Elaborar pareceres técnicos sobre o PDM e projetos cuja concreti-
zação é suscetível de causar um impacto relevante na estrutura territorial 
e económica do concelho;

s) Acompanhar e apoiar o processo de Avaliação Ambiental Estratégica 
do PDM e promover a permanente avaliação da adequação e concretiza-
ção da disciplina consagrada no mesmo, os efeitos significativos da sua 
execução no ambiente, identificando os efeitos negativos imprevistos e 
aplicar as medidas corretivas previstas na declaração ambiental;

t) Promover a elaboração de relatórios sobre o estado do ordenamento 
do território a nível local (REOT), que traduzam o balanço da execução 
do PDM;

u) Garantir o estabelecimento no novo PDM da estratégia de desenvol-
vimento territorial e os critérios de sustentabilidade a adotar, assim como 
a formulação de propostas de diretrizes e prioridades para a definição 
da política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as 
demais políticas urbanas, integrando e articulando as orientações de 
âmbito nacional e regional e estabelecendo o modelo de organização 
espacial do território municipal articulado com as exigências societárias, 
económicas e ambientais;

v) Acompanhar a elaboração no âmbito da revisão do PDM dos 
estudos setoriais de caracterização física, morfológica e ecológica do 
território, dos recursos naturais incluindo a identificação da estrutura 
ecológica municipal e do património arquitetónico e arqueológico, da 
dinâmica demográfica e migratória, das transformações económicas, 
sociais, culturais e ambientais, das assimetrias regionais e das condi-
ções de acesso às infraestruturas, aos equipamentos, aos serviços e às 
funções urbanas;

w) Acompanhar a redefinição das classes e categorias de espaços, 
do sistema urbano municipal, da delimitação dos perímetros urbanos, 
e a especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores 
e parâmetros de referência, urbanísticos ou de ordenamento, entre 
outras;

x) Acompanhar a definição de unidades operativas de planeamento 
e gestão, identificação de condicionantes, designadamente reservas e 
zonas de proteção, e dos critérios para a definição das áreas de cedência 
e do sistema de perequação compensatória de benefícios e encargos 
decorrentes da gestão urbanística a concretizar.

5 — Equipa: Os recursos humanos a afetar à equipa de projeto de-
sempenham funções nas áreas das suas competências habilitacionais e 
profissionais, constituindo -se a seguinte equipa:

Coordenador do Projeto — Maria da Conceição Brito Pedro Pinto, 
Arquiteta;

1 Técnico superior — Luísa Maria Antunes Pais Dias Fernandes, 
Engenheira Civil;

1 Técnico superior — Patrícia Marina Paulo Correia Calças Severino 
Coelho, licenciada em Sociologia;

1 Assistente Operacional — Etelvina Maria Salvador Ladeira Dias.

6 — Dependência orgânica: A equipa de projeto “Equipa do Plano 
Diretor Municipal” depende diretamente do Presidente ou Vereador 
com competência delegada na área de ordenamento do território e ur-
banismo.

206629124 

 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 628/2013

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo 
indeterminado de um assistente operacional para prestar serviço 
na divisão de manutenção do departamento de obras, ambiente e 
manutenção — referência k — aberto por aviso n.º 13173/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 120 de 24 de junho 
de 2011.
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que por meu des-
pacho de vinte e oito de dezembro de 2012, determinei a celebração 
do contrato de trabalho por tempo indeterminado para o exercício 
de funções públicas, com o candidato Francisco Luís Lopes Men-
des, aprovado no procedimento concursal para a contratação de um 
Assistente Operacional — Divisão de Manutenção do Departamento 
de Obras, Ambiente e Manutenção — Referencia K, na modalidade de 
contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, aberto por aviso 
n.º 13173/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 120, 
de 24 de junho de 2011, com a 1.ª posição remuneratória e com o nível 
remuneratório 1.º, da Tabela Remuneratória Única a que corresponde 
a remuneração mensal de 485,00€, com inicio na presente data (28 de 
dezembro de 2012).

Mais se torna público que foi nomeado em vinte e oito de dezembro de 
2012, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2 
do artigo 72.º do RCTFP, o seguinte júri do período experimental:

Presidente: Eng.º José António de Sousa Ferreira, Diretor do Depar-
tamento de Obras, Ambiente e Manutenção.

Vogais efetivos: Eng.º Luís Miguel Monteiro Barros, Chefe da Divisão 
de Projetos e Obras e Dr. José António Maia Vieira, Técnico Superior.

Vogais suplentes: Paula Alice Vieira Magalhães, técnica superior 
e Eng.º Jorge da Silva Pinto de Almeida, Chefe da Divisão de Manu-
tenção.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Inácio 
Ribeiro.

306643461 

 Aviso n.º 629/2013

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo 
indeterminado de um assistente operacional para prestar serviço 
na divisão de manutenção do departamento de obras, ambiente e 
manutenção — referência k — aberto por aviso n.º 13173/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de ju-
nho de 2011.
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 
de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para contratação de um 
Assistente Operacional — Divisão de Manutenção do Departamento de 
Obras, Ambiente e Manutenção, Referencia K, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, aberto por 
aviso N.º 13173/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 120 
de 24 de junho de 2011, homologada por meu despacho datado de 27 de 
dezembro de 2012.

Francisco Luis Lopes Mendes — 17,58 valores.
Artur Jorge Soares Lopes — 12,56 valores.
28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Inácio 

Ribeiro.
306643501 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Despacho n.º 738/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, conjugado com o determi-
nado pelo n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna-
-se pública a estrutura interna dos serviços do Município de Gondomar, 
aprovada em reunião pela Câmara Municipal de Gondomar e em sessão 
da Assembleia Municipal, ambas realizadas no dia 27 de dezembro, nos 
termos a seguir apresentados.
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Estrutura e Organização dos Serviços
do Município de Gondomar

CAPÍTULO I
Objetivos e princípios da organização, estrutura

e funcionamento dos Serviços Municipais

Artigo 1.º
Visão

O Município orienta a sua ação no sentido de transformar Gondomar 
num Concelho dinâmico, competitivo e solidário, no contexto da Mo-
dernização Autárquica e Administrativa.

Artigo 2.º
Missão

O Município tem como missão corresponder às aspirações dos cida-
dãos, mediante políticas públicas inovadoras, apostando na aplicação 
sustentável dos recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos 
serviços.

Artigo 3.º
Valores

Os Serviços Municipais pautam a sua atividade pelos seguintes valores:
a) Realização plena, oportuna e eficiente dos objetivos definidos pelos 

órgãos representativos do Município;
b) Obtenção de elevados padrões de qualidade dos serviços prestados;
c) Máximo aproveitamento possível dos recursos humanos e financei-

ros disponíveis no quadro de uma gestão racionalizada e moderna;
d) Promoção da participação das instituições locais e dos cidadãos, 

em geral, nas decisões e na atividade municipal;
e) Dignificação e valorização dos trabalhadores municipais.

Artigo 4.º
Objetivos

No desempenho das suas atribuições, os Serviços Municipais devem 
prosseguir os seguintes objetivos:

a) Realização plena, oportuna e eficiente das ações e tarefas defi-
nidas pelos órgãos municipais, no sentido do desenvolvimento sócio-
-económico do Concelho, designadamente as constantes dos planos de 
investimento e planos de atividades;

b) Promover a obtenção de índices crescentes de melhoria na pres-
tação de serviços às populações, respondendo de forma eficaz às suas 
necessidades e aspirações;

c) Gerir com eficiência, de acordo com uma gestão racionalizada e 
moderna, os recursos disponíveis, tendo em vista a obtenção do seu 
máximo aproveitamento;

d) Promover a participação organizada dos cidadãos e dos agentes 
socioeconómicos do Município nos processos de tomada de decisão;

e) Desburocratizar e modernizar os serviços técnico -administrativos 
e acelerar os processos de decisão.

Artigo 5.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos Serviços Municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos servi-
ços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos, 
bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade 
administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 6.º
Superintendência

A superintendência e coordenação dos Serviços Municipais, sem pre-
juízo da faculdade de delegação de poderes nesta matéria, competem ao 
Presidente da Câmara Municipal, nos termos e para os efeitos previstos 
na legislação em vigor.

Artigo 7.º
Modelo de Estrutura Orgânica

A organização dos Serviços do Município de Gondomar obedece ao 
modelo de estrutura hierarquizada.

Artigo 8.º
Estrutura Orgânica Nuclear

A Estrutura Orgânica do Município de Gondomar irá dispor de 1 (uma) 
direção Municipal e 5 (cinco) departamentos Municipais.

Artigo 9.º
Unidades Orgânicas Flexíveis

O número máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis do Município é 
fixado em 29 (vinte e nove).

Artigo 10.º
Subunidades Orgânicas

O número máximo de Subunidades Orgânicas do Município é fixado 
em 20 (vinte).

Artigo 11.º
Identificação dos cargos dirigentes

As Unidades Flexíveis são lideradas por cargos dirigentes, com a 
qualificação de cargo de direção intermédia de 2.º grau ou de 3.º grau, 
os quais são responsáveis pela área de atividade correspondente ao 
serviço que dirigem.

Artigo 12.º
Competências dos dirigentes intermédios de 3.º Grau

Compete aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau:
a) Coadjuvar o titular de cargo dirigente de que dependam hierarqui-

camente, ou o Presidente da Câmara se dele dependerem diretamente,
b) Orientar, controlar e avaliar a atuação e eficiência da unidade 

funcional que coordena;
c) Gerir os equipamentos e meios materiais bem como os recursos, 

técnicos e humanos afetos à sua unidade funcional;
d) Garantir a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua de-

pendência, a boa execução dos programas e atividades, tendo em vista 
a prossecução dos resultados a alcançar;

e) Exercer as demais competências que forem acordadas e executar 
outras tarefas que lhe sejam superiormente solicitadas, proporcionais à 
função que desempenham.

Artigo 13.º
Área e requisitos de recrutamento dos cargos 

de direção intermédia de 3.º grau
Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são recru-

tados, através de procedimento concursal, nos termos da lei, de entre 
os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão 
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que 
reúnam no mínimo quatro anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
exigível uma licenciatura.

Artigo 14.º
Identificação dos níveis remuneratórios dos cargos 

de direção intermédia de 3.º grau
A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 

3.º grau corresponde à 6.ª posição remuneratória e nível remuneratório 
31, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto.

CAPÍTULO II

Serviços de Assessoria e Apoio Instrumental

Artigo 15.º
Gabinete de Apoio à Presidência

O Gabinete da Presidência é a estrutura de apoio direto ao Presidente 
da Câmara no desempenho das suas funções, que tem as seguintes 
atribuições:

a) Assessorar o Presidente da Câmara nos domínios da preparação da 
sua atuação política e administrativa, recolhendo e tratando a informação 
a isso necessária;

b) Sempre que lhe seja determinado, proceder aos estudos e elaborar as 
informações ou pareceres necessários à tomada das decisões que caibam 
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no âmbito da competência própria ou delegada do Presidente da Câmara, 
bem como à formulação das propostas a submeter à Câmara ou a outros 
órgãos nos quais o Presidente da Câmara tenha assento por atribuição 
legal ou representação institucional do Município ou do Executivo, 
nomeadamente nos casos em que tais tarefas não sejam cometidas aos 
cargos de Direção e Chefia de alguma Unidade Orgânica;

c) Promover os contactos com os gabinetes dos Vereadores, com a 
Assembleia Municipal, com os serviços da Câmara e com os órgãos e 
serviços das Freguesias;

d) Organizar a agenda e as audiências públicas e desempenhar outras 
tarefas diretamente atribuídas pelo Presidente;

e) Ligação com os outros órgãos políticos, designadamente com a 
Assembleia Municipal, poder executivo e deliberativo das Freguesias, 
da Área Metropolitana e da Comunidade Europeia;

f) Preparação de propostas políticas;
g) Apoio na preparação de reuniões;
h) Atendimento de casos de rotina ou outros que lhe sejam determi-

nados pelo Presidente;
i) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal.

Artigo 16.º
Gabinete de Apoio às Freguesias

O Gabinete de Apoio às Freguesias terá as seguintes atribuições:
a) Acompanhar a elaboração e execução dos protocolos de cooperação;
b) Apoiar, técnica e logisticamente, as Juntas de Freguesia nas obras a 

executar por estas, com a colaboração dos diversos serviços da Câmara 
Municipal;

c) A Câmara Municipal de Gondomar pode criar estruturas técnicas 
locais desconcentradas para apoio às Freguesias e Munícipes, a localizar, 
de preferência, perto de Juntas de Freguesia;

d) Assegurar, ainda, a coordenação das estruturas técnicas locais 
desconcentradas que venham a ser criadas e a articulação destas com 
os restantes serviços da Câmara Municipal;

e) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal.

Artigo 17.º
Polícia Municipal

A Polícia Municipal terá as seguintes atribuições:
a) Fiscalização do cumprimento dos regulamentos municipais e da 

aplicação das normas legais, designadamente nos domínios do urba-
nismo, da construção, da defesa e proteção da natureza e do ambiente, 
do património cultural e dos recursos cinegéticos;

b) Regulação e fiscalização do trânsito rodoviário e pedonal na área 
de jurisdição municipal;

c) Fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de 
veículos e de circulação rodoviária, incluindo a participação de acidentes 
de viação que não envolvam procedimento criminal;

d) Execução coerciva, nos termos da lei, dos atos administrativos das 
autoridades municipais;

e) Adoção das providências organizativas apropriadas aquando da 
realização de eventos na via pública que impliquem restrições à cir-
culação, em coordenação com as forças de segurança competentes, 
quando necessário;

f) Detenção e entrega imediata, a autoridade judiciária ou a entidade 
policial, de suspeitos de crime punível com pena de prisão, em caso de 
flagrante delito, nos termos da lei processual penal;

g) Denúncia dos crimes de que tiverem conhecimento no exercício das 
suas funções e, por causa delas, o competente levantamento de auto, bem 
como a prática dos atos cautelares necessários e urgentes para assegurar 
os meios de prova, nos termos da lei processual penal, até à chegada do 
órgão de polícia criminal competente;

h) Elaboração dos autos de notícia, autos de contraordenação ou 
transgressão por infrações às normas cuja fiscalização seja da sua com-
petência;

i) Elaboração dos autos de notícia, com remessa à autoridade com-
petente, por infrações cuja fiscalização não seja da competência do 
Município, nos casos em que a lei o imponha ou permita;

j) Instrução dos processos de contraordenação e de transgressão da 
respetiva competência;

k) Exercer funções de polícia ambiental na área de jurisdição do 
Município;

l) Exercer as funções de polícia mortuária na área da jurisdição do 
Município;

m) Garantia do cumprimento das leis e regulamentos que envolvam 
competências municipais de fiscalização;

n) Vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, designada-
mente de áreas circundantes de escolas, em coordenação com as forças 
de segurança;

o) Vigilância nos transportes urbanos locais, em coordenação com 
as forças de segurança;

p) Intervenção em programas destinados à ação das polícias junto das 
escolas ou de grupos específicos de cidadãos;

q) Guarda de edifícios e equipamentos públicos municipais, ou outros 
temporariamente à sua responsabilidade;

r) Por determinação do Presidente da Câmara, promover, por si ou em 
colaboração com outras entidades, ações de sensibilização e divulgação 
de matérias de relevante interesse social no Concelho, em especial nos 
domínios da proteção do ambiente e da utilização dos espaços públicos, 
e cooperar com outras entidades, nomeadamente as forças de segurança, 
na prevenção e segurança rodoviária;

s) Proceder à execução de comunicações, notificações e pedidos de 
averiguações por ordem das autoridades judiciárias e de outras tarefas 
locais de natureza administrativa, mediante protocolo do Governo com 
o Município;

t) Integrar, em situação de crise ou de calamidade pública, os Serviços 
Municipais de Proteção Civil;

u) Exercer as demais competências que sejam atribuídas por lei à 
Polícia Municipal;

v) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal.

Artigo 18.º
Gabinete de Proteção Civil

O Gabinete de Proteção Civil terá as seguintes atribuições:
a) Apoiar e garantir o funcionamento da Comissão Municipal de 

Proteção Civil, Conselho Municipal de Segurança e Comissão Muni-
cipal de Defesa da Floresta, assim como assegurar a coordenação das 
atribuições cometidas aos demais agentes de Proteção Civil nas diversas 
matérias inerentes;

b) Articular operacionalmente os Agentes de Proteção Civil do Con-
celho;

c) Elaborar os Planos de Prevenção e Planos de Emergência Munici-
pais, e promover a realização de simulacros e exercícios, em articulação 
com os demais Agentes de Proteção Civil e outras entidades, de forma 
a avaliar os referidos instrumentos;

d) Promover e desenvolver campanhas de informação e sensibilização 
da população sobre os riscos e ameaças à segurança e medidas a adotar 
em caso de emergência;

e) Assegurar o levantamento, previsão e avaliação de riscos e pro-
mover a inventariação dos meios e recursos existentes no Concelho 
necessários em situações de socorro e emergência;

f) Promover a mobilização dos meios e utilização dos recursos e 
coordenar, em articulação com os demais Agentes de Proteção Civil, a 
sua atuação em caso de acidente grave ou catástrofe;

g) Assegurar a execução de medidas suscetíveis de contribuírem para 
a defesa do património florestal, nomeadamente a limpeza das florestas;

h) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal;

i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei, no âmbito da Proteção Civil.

Artigo 19.º
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

1 — Ao Setor de Comunicação compete:
a) Garantir a informação e o contacto com a Comunicação Social;
b) Coligir e organizar a documentação para divulgação pela Comu-

nicação Social;
c) Receber e tratar a informação, de interesse para a Câmara, divul-

gada pelos Órgãos de Comunicação Social, criando diariamente um 
«clipping» em suporte digital;

d) Fazer o acompanhamento, constante, de notícias de interesse para 
a Câmara, atualizando o «clipping»;

e) Organizar e tratar o arquivo de notícias (quer digital, quer em papel), 
de imagens (fotografias), de entrevistas e de vídeo;

f) Organizar dossiers temáticos, para distribuição pela Comunicação 
Social, na sequência de iniciativas e eventos da Câmara;

g) Garantir todas as formas de publicidade e divulgação da atividade 
municipal e organização e distribuição do Boletim Municipal;

h) Coordenar a promoção da imagem do Município;
i) Proceder à publicação de editais e avisos;
j) Definir e garantir a imagem institucional, interna e externa, criando 

um Manual de Acolhimento;
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k) Coordenar a presença na internet do Município, não só através 
do site institucional, mas também através da criação de página(s) em 
plataformas virtuais, em articulação com o Setor de Informática;

2 — Ao Setor de Relações Públicas compete:
a) Preparar as cerimónias protocolares que são da responsabilidade 

do Município, bem como dar apoio às relações protocolares que o 
Município, por intermédio dos seus órgãos ou membros, estabeleça 
com entidades ou organizações civis, políticas, militares ou religiosas;

b) Organizar a receção e acompanhamento das entidades oficiais ou 
estrangeiras de visita ao Município;

c) Organizar os processos de geminação;
d) Tratar de todos os assuntos relacionados com os municípios ge-

minados ou a geminar;
e) Proceder à organização e gestão dos espaços de acesso dos Muní-

cipes aos Paços do Concelho;
f) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal.

CAPÍTULO III

Orgânica

Artigo 20.º
Estrutura Nuclear

O Município de Gondomar estrutura -se em torno das seguintes Uni-
dades Orgânicas Nucleares:

a) Direção Municipal de Administração Geral e Recursos Humanos;
b) Departamento Municipal Jurídico;
c) Departamento Municipal Financeiro;
d) Departamento Municipal de Obras Municipais e Habitação;
e) Departamento Municipal de Gestão Urbanística e Obras Parti-

culares;
f) Departamento Municipal de Planeamento e Património;

Artigo 21.º
Direção Municipal de Administração Geral e Recursos Humanos

1 — Compete à Direção Municipal de Administração Geral e Recursos 
Humanos, para além das atribuições comuns previstas no presente regu-
lamento, exercer funções do âmbito da administração geral da autarquia 
bem como da gestão dos seus recursos humanos, dispondo, para tal, das 
competências, em geral, definidas para as respetivas unidades orgânicas, 
a cargo de um Diretor Municipal.

2 — Incumbe, também, genericamente promover, desenvolver e asse-
gurar a gestão integrada dos recursos humanos, formação e condições de 
trabalho, apoiar o relacionamento com as estruturas representativas dos 
trabalhadores, alinhar as politicas de recursos humanos com a estratégia 
da organização bem como coordenar e dirigir as atividades relacionadas 
com as unidades orgânicas flexíveis na sua dependência. Compete ainda 
à respetiva direção:

a) Assegurar à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal o secre-
tariado e o apoio técnico -administrativo que lhe seja solicitado;

b) Instruir e informar os processos administrativos que devam ser 
submetidos à Câmara Municipal, ou a despacho do Presidente da Câmara 
Municipal ou dos Vereadores com responsabilidades executivas, cuja tra-
mitação não esteja cometida a outro serviço da Administração Municipal;

c) Programar, coordenar e acompanhar a gestão dos recursos huma-
nos do Município, designadamente no que concerne ao recrutamento 
e seleção de pessoal, à gestão de carreiras, à avaliação de desempenho 
e ao processamento de remunerações e outros abonos, bem como à 
promoção da formação;

d) Receber, registar e distribuir o expediente remetido aos órgãos e 
serviços do Município e expedir a correspondência produzida;

e) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal.

f) Proceder à gestão corrente e ao controlo operacional dos serviços 
das Cantinas, Bares e outros estabelecimentos afins;

3 — Da Direção Municipal de Administração Geral e Recursos Hu-
manos dependem as seguintes unidades Flexíveis:

Divisão de Atendimento Municipal e Modernização Administrativa;
Núcleo Municipal de Recursos Humanos;
Núcleo Municipal de Formação, Cadastro, Remunerações e Condi-

ções de Trabalho.

3.1 — Dependem, também, da Direção Municipal de Administração 
Geral e Recursos Humanos as seguintes subunidades orgânicas:

a) Gabinete dos Órgãos Autárquicos;
b) Setor de Tecnologias de Informação e Comunicação.

4 — Estão integradas na Divisão de Atendimento Municipal e Moder-
nização Administrativa as seguintes Subunidades Orgânicas:

a) Setor de Expediente e Arquivo;
b) Gabinete de Defesa do Consumidor;

5 — A Divisão de Atendimento Municipal e Modernização Adminis-
trativa, a cargo de um Chefe de Divisão, tem as seguintes atribuições:

5.1 — No âmbito do Atendimento Municipal:
a) Assegurar o atendimento do público que se dirige, diariamente, 

aos Serviços Municipais, e prestar -lhe informações dentro do âmbito 
da sua competência;

b) Proceder à receção, triagem e encaminhamento dos Munícipes que 
se dirijam aos Serviços Municipais;

c) Garantir o atendimento dos Munícipes e Entidades que pretendam 
contactar os eleitos municipais ou funcionários da Câmara, marcando 
audiências sempre que necessário;

d) Prestar apoio aos Munícipes na organização e instrução das pre-
tensões, relativas às matérias da competência do Município ou, se for 
o caso, encaminhá -los para os Serviços competentes;

e) Prestar informações específicas sobre assuntos concretos solicitados 
pelos Munícipes;

f) Elaborar, afixar e fornecer normas, minutas/requerimentos e infor-
mações tendentes ao esclarecimento eficaz dos utentes;

g) Proceder à afixação de editais relacionados com a atividade da 
Divisão Municipal;

h) Colaborar com o Centro de Recrutamento e Mobilização relativa-
mente a assuntos militares;

i) Emitir as guias de receita de acordo com o Regulamento de Taxas 
e Licenças Municipais;

j) Proceder à liquidação de taxas e emissão de alvarás de licença no 
âmbito das competências da divisão;

k) Assegurar o correto esclarecimento, sobre a forma e processo, dos 
Munícipes apresentarem as reclamações em matérias do âmbito das 
atividades da Câmara Municipal;

l) Registar e encaminhar todas as reclamações, críticas e sugestões 
apresentadas pelos Munícipes;

m) Elaborar e submeter a aprovação superior, propostas que visem me-
lhorar o relacionamento entre os Munícipes e os Serviços da Autarquia;

n) Assegurar a elaboração de informação estatística sobre o atendi-
mento ao público;

o) Elaborar estatísticas e relatórios da Divisão Municipal;
p) Enviar para a Tesouraria os documentos de receita respetivos;
q) Assegurar o atendimento telefónico e ao público, e proceder ao 

seu encaminhamento;
r) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos 

e ordens de serviço e despachos;
s) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito do Atendimento.

5.1.1 — Na área das Taxas e Licenças:
a) Instruir os processos relativos à venda ambulante e feirantes;
b) Instruir os processos relativos às vistorias de veículos para trans-

porte de carne, pescado e animais vivos, bem com para venda de pão;
c) Instruir os processos relativos a licenças de condução;
d) Instruir os processos relativos a Carta de Caçador e respetiva 

receção a exame;
e) Instruir os processos relativos ao licenciamento de táxis e emitir 

as respetivas licenças;
f) Instruir os processos relativos ao licenciamento de publicidade e 

de ocupação de via pública e emitir as respetivas licenças;
g) Instruir os processos relativos aos licenciamentos de recintos iti-

nerantes, improvisados e de diversão provisória e emitir as respetivas 
licenças;

h) Instruir todos os outros tipos de processos resultantes de requeri-
mentos recebidos;

i) Instruir os processos para inspeção e manutenção de ascensores, 
monta -cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes;

j) Conferir talões de cobrança dos aferidores relativos ao controlo 
metrológico de instrumentos de pesagem e medição e emitir as respe-
tivas guias de receita;

k) Conferir contas apresentadas pela utilização das Piscinas Municipais 
e emitir as respetivas guias de receita;

l) Conferir senhas vendidas pelo Serviço de Recolha de Águas Negras 
e emitir as respetivas guias de receita;
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m) Proceder à tomada de contas, débitos e créditos dos Mercados e 
Feiras e de outros setores encarregados da cobrança de receitas, através 
de senhas;

n) Liquidar taxas devidas pela ocupação dos Pavilhões Gimnodes-
portivos Municipais;

o) Liquidar taxas devidas pela cedência do Auditório Municipal, do 
Centro Cultural de Rio Tinto Amália Rodrigues, do Centro de Atividades 
Económicas e outros equipamentos culturais municipais;

p) Escriturar os livros, elaborar mapas e relações respeitantes à receita 
municipal;

q) Emitir certidões de dívida;
r) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito das Taxas e Licenças.

5.1.2 — Na área da Urbanização e Edificação:
a) Receber e expedir as plantas topográficas solicitadas pelos Mu-

nícipes;
b) Receber os pedidos de urbanização e edificação, verificar a instru-

ção dos processos e encaminhá -los para a Divisão de Apoio Adminis-
trativo das Obras Particulares e Planeamento Urbanístico;

c) Receber as inscrições dos técnicos;
d) Rececionar os pedidos de alvarás de licença ou de autorização 

administrativa;
e) Rececionar os pedidos de certidões e outros documentos solicitados;
f) Atender e informar o público sobre a tramitação dos processos;
g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito da Urbanização e Edificação.

5.1.3 — Na área da Fiscalização Municipal:
a) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos respeitantes 

a cobrança de impostos e rendimentos municipais;
b) Fiscalizar o cumprimento de todos os regulamentos e posturas 

municipais, bem como quaisquer outras normas legais relacionadas com 
o Serviço de Taxas, Licenças e Atividades Diversas e, nesse âmbito, 
proceder a notificações;

c) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da Fiscalização Municipal.

5.1.4 — Na área do Serviço de Execuções Fiscais:
Assegurar a instauração e tramitação dos processos de execução fiscal, 

competindo -lhe, nomeadamente, executar as tarefas a que se referem 
as alíneas que se seguem:

a) Analisar a conformidade legal das respetivas certidões de dívida, 
nomeadamente os elementos relativos ao valor do débito, contagem de 
juros de mora e prescrição;

b) Manter atualizada a informação dos débitos ao Município;
c) Assegurar a gestão dos processos de execução fiscal, procedendo 

à inerente autuação dos processos, apensação e registo dos encargos 
administrativos;

d) Emitir mandados de citação e de penhora;
e) Proceder à penhora e venda dos bens penhorados;
f) Propor decisão de formulação de propostas com vista à extinção 

dos processos, nas suas diversas modalidades: pagamento, declaração 
em falhas, anulação de débito e outros;

g) Preparar e apresentar, para decisão, os pedidos de anulação de 
dívidas;

h) Cumprir as decisões ordenadas pelo Tribunal Tributário;
i) Cumprir deprecadas;
j) Certificar matéria decorrente dos processos executivos pendentes 

e findos;
k) Elaborar mapas mensais de controlo dos débitos em cobrança 

coerciva;
l) Elaborar, periodicamente, relatório das atividades concretizadas e 

ou a concretizar no domínio das execuções fiscais;
m) Proceder à emissão e registo das guias de receita;
n) Assegurar o funcionamento administrativo do serviço e o arqui-

vamento dos processos;
o) Cumprir tudo o mais previsto no Código de Procedimento e Pro-

cesso Tributário;
p) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito das Execuções Fiscais.

5.2 — No âmbito de Modernização Administrativa:
a) Estudar, propor e dinamizar a implementação de metodologias e 

instrumentos de trabalho que assegurem a melhoria contínua das práticas 
administrativas e a otimização dos processos;

b) Colaborar no estudo e criação de novas soluções tecnológicas;
c) Proceder regularmente à análise da situação interna sobre a organi-

zação e funcionamento dos serviços e apresentar propostas de melhoria;

d) Estudar, propor e coordenar projetos de modernização e desburo-
cratização dos Serviços Municipais;

e) Dinamizar e coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade, pro-
mover a sua consolidação e expansão, garantindo a continuidade da 
certificação dos Serviços;

f) Assegurar a elaboração e propor para aprovação toda a documen-
tação de suporte ao Sistema de Gestão da Qualidade, nomeadamente 
Manuais, Procedimentos, Instruções, Normas e Impressos, garantindo 
a sua organização, validade, arquivo e divulgação;

g) Controlar, validar, arquivar e divulgar toda a documentação de 
suporte aos processos de prestação de serviços das áreas certificadas;

h) Dinamizar e monitorizar, em conjunto com as Chefias e grupos 
de trabalho das áreas certificadas, os Planos de Ações e Controlo de 
Execução, Mapas, Painéis e Relatórios de Indicadores de Desempenho, 
Planos de Manutenção e de Calibração/Verificação;

i) Elaborar, propor para aprovação e acompanhar a execução do 
Programa Anual de Auditorias Internas;

j) Registar, acompanhar e dinamizar o tratamento das não conformi-
dades e a tomada de ações corretivas e ou preventivas;

k) Elaborar o Balanço da Qualidade anual, relativo ao desempenho 
e ao estado do Sistema da Qualidade, para apreciação pelo Conselho 
Municipal para a Qualidade e suporte à revisão do Sistema;

l) Prestar todas as informações e esclarecimentos que forem solicitados 
pelo Presidente da Câmara, pelo Conselho Municipal para a Qualidade, 
ou por qualquer outro colaborador municipal, relativamente ao funcio-
namento e organização do Sistema de Gestão da Qualidade;

m) Assegurar o atendimento e a informação aos Munícipes em relação 
aos serviços prestados pela Câmara através da Divisão;

n) Apoio às comunicações, designadamente telefónicas, telecópia ou 
correio eletrónico, a todas as Unidades Orgânicas, cabendo -lhe ainda 
efetuar o controlo das atividades do pessoal de limpeza;

o) Emitir certidões, nos termos legais, dos factos e atos que constem 
dos Arquivos Municipais e que não sejam de caráter confidencial ou 
reservado, exceto nos casos em que essas tarefas estejam cometidas a 
outras Unidades Orgânicas;

p) Escriturar e manter em ordem os livros próprios da Divisão;
q) Tratar do expediente que lhe competir, relativo ao recenseamento 

da população;
r) Tratar do expediente dos referendos, das eleições da Assembleia da 

República, do Presidente da República, do Parlamento Europeu e dos 
órgãos das Autarquias Locais;

s) Promover as encadernações dos Diários da República, do copiador 
geral de correspondência expedida e das circulares dos Serviços da 
Administração Central ou Regional;

t) Realizar todas as operações dos recenseamentos eleitorais que sejam 
da competência da Câmara e colaborar em todos os atos eleitorais;

u) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

5.3 — Compete ao Setor de Expediente e Arquivo (que se encontra 
na dependência da Divisão de Atendimento Municipal e Modernização 
Administrativa):

a) Receber, classificar, registar e distribuir pelas várias Divisões e Ser-
viços, e, depois de vistos pelo Chefe de Divisão, toda a correspondência, 
requerimentos e demais documentos entrados na Câmara;

b) Executar todo o expediente da Divisão, mediante minutas ou in-
formações recebidas dos diversos Setores;

c) Passar os atestados, certidões, cópias, fotocópias e documentos 
semelhantes, cuja passagem seja solicitada e devidamente autorizada;

d) Executar tudo quanto se relacione com a elaboração e publicação 
de editais, anúncios, comunicados e semelhantes;

e) Proceder à tramitação processual relativa às taxas e licenças mu-
nicipais;

f) Organizar o recenseamento militar e executar todos os serviços 
relacionados com assuntos militares;

g) Colaborar, de forma ativa e decisiva, na organização de censos 
populacionais, habitacionais ou de outra natureza, com exceção dos 
de ordem técnica;

h) Prestar as informações que lhe forem solicitadas sobre os serviços 
a seu cargo, e executar os trabalhos que se relacionem com queixas, 
participações e notificações, assim como realizar os demais serviços 
que lhe sejam distribuídos;

i) Receber, mediante recibo, classificar, acondicionar e arrumar devi-
damente todos os documentos, processos, publicações, entre outros, que 
sejam enviados para arquivo pelos diferentes Serviços do Município;

j) Elaborar e manter atualizados ficheiros de todos os documentos, 
processos, publicações e legislação que se encontrem arquivados, bem 
como de quaisquer outros que se tornem necessários;
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k) Manter à sua guarda, em boas condições de arrumação, ordenação 
e conservação todos os documentos, processos, publicações, legislação 
e outros papéis que se encontrem arquivados;

l) Organizar um sistema de controlo de saída e entrada de documentos 
no Setor, de forma a otimizar os circuitos processuais e de arquivo;

m) Fornecer à Presidência e a todas as Divisões e Serviços, fotocópias 
que forem necessárias, quer de legislação, quer de outros documentos;

n) Diligenciar processos e metodologias de informação, desburocra-
tização e simplificação administrativa;

o) Desempenhar quaisquer outras tarefas no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas;

p) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito do Expediente e Arquivo.

5.4 — Compete ao Gabinete de Defesa do Consumidor (que se en-
contra na dependência da Divisão de Atendimento Municipal e Moder-
nização Administrativa):

a) Contribuir para a definição de políticas municipais de apoio aos 
consumidores e dar -lhes execução através de atividades de informação, 
formação e orientação dos consumidores com vista à consciencialização 
dos seus direitos e formas de os garantir, estimulando atitudes críticas 
em relação aos atos de consumo;

b) Receber as queixas e reclamações e promover a mediação de lití-
gios de consumo e de situações potencial ou objetivamente lesivas dos 
direitos dos consumidores ou proceder ao seu encaminhamento para as 
entidades competentes para lhes dar solução;

c) Colaborar com o Instituto do Consumidor na divulgação das suas 
publicações;

d) Editar o Boletim Informativo;
e) Assegurar a informação ao consumidor, bem como colaborar com 

entidades e associações de defesa do consumidor;
f) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 

lei, no âmbito da defesa do consumidor.

6 — Compete ao Gabinete dos Órgãos Autárquicos (que se encontra 
na dependência deste Departamento):

a) Assegurar o apoio administrativo e de secretariado à Câmara Mu-
nicipal;

b) Preparar a Agenda das reuniões da Câmara;
c) Promover o encaminhamento dos processos, após deliberação, para 

Serviços responsáveis pela sua execução;
d) A organização de todos os processos de deliberação a submeter à 

Assembleia Municipal e de resposta a requerimentos dos seus membros;
e) Proceder ao registo de tudo quanto se passar nas reuniões da Câ-

mara Municipal e sua transcrição em Ata, bem como nos eventos em 
que a Câmara ou o Presidente da Câmara participem e para os quais se 
justifique a correspondente memória escrita;

f) Proceder ao tratamento, arquivo e preservação das atas para que 
se facilite a consulta, se tome rápida a identificação das deliberações 
camarárias e, em especial, assegurar uma atempada difusão pelos Ser-
viços do teor das decisões, com prioridade para aquelas que tenham 
efeitos externos;

g) Assegurar a articulação permanente entre o Presidente da As-
sembleia Municipal, a Presidência da Câmara Municipal e as Juntas 
de Freguesia;

h) Assegurar o apoio técnico, administrativo e de secretariado à As-
sembleia Municipal, articulando -se, para esse efeito, com os restantes 
Serviços Municipais, em particular com o Gabinete de Comunicação 
e Relações Públicas;

i) Preparar a Agenda e Expediente das reuniões da Assembleia Mu-
nicipal;

j) Proceder ao registo de tudo quanto se passar nas reuniões da As-
sembleia Municipal e sua transcrição em Ata, bem como nos eventos 
em que a Assembleia ou representantes seus participem e para as quais 
se justifique manter a correspondente memória escrita;

k) Fornecer informações e esclarecimentos de natureza legislativa, 
técnica e outros elementos afins, bem como coordenar todas as ações 
de relacionamento com as Juntas de Freguesia;

l) Apresentar, para aprovação, as atas que dela careçam;
m) Proceder nos termos, prazos e formas legais, à passagem das 

certidões das atas que forem requeridas;
n) Preparar as minutas dos assuntos que careçam de deliberação da 

Câmara, de acordo com os elementos e informações constantes dos 
processos necessários à sua apreciação;

o) Promover as encadernações das atas da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal;

p) Preparar o arranjo dos espaços destinados a sessões solenes e 
reuniões que se realizem no edifício dos Paços do Concelho;

q) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito dos Órgãos Autárquicos.

7 — Compete ao Setor de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(que se encontra na dependência deste Departamento):

a) Garantir uma boa gestão do sistema e parque informático municipal, 
com vista a manter a sua eficácia, eficiência e operacionalidade;

b) Utilizar racionalmente os recursos disponíveis alocados às áreas das 
tecnologias de informação e comunicação, e proceder ao aproveitamento 
do software instalado de modo a dar satisfação, a todos os níveis, às 
necessidades dos utilizadores;

c) Assegurar todas as ações de manutenção preventiva e curativa do 
hardware e software instalados nos diversos Serviços Municipais;

d) Colaborar nos estudos conducentes à definição das estratégias, 
objetivos e ações para melhoria e modernização do sistema informático 
municipal;

e) Desencadear e acompanhar os processos de aquisição de produtos e 
de serviços na área da informática e das telecomunicações, e monitorizar 
a execução dos respetivos contratos;

f) Assegurar a instalação, operação, segurança e manutenção de todos 
os equipamentos informáticos, de telecomunicações, de telemetria e 
telegestão;

g) Colaborar com os fornecedores de hardware, software e de teleco-
municações, na instalação e manutenção de produtos e equipamentos;

h) Desencadear e controlar procedimentos regulares de salvaguarda 
da informação, nomeadamente cópias de segurança, promovendo a sua 
recuperação em caso de destruição, mau funcionamento ou avaria dos 
sistemas;

i) Elaborar manuais de procedimentos e documentação de apoio aos 
utilizadores;

j) Prestar assistência e apoio aos utilizadores informáticos, em forma-
ção e treino na utilização dos equipamentos e aplicações informáticas, 
bem como em questões de operação corrente;

k) Fornecer informação periódica e atualizada sobre os custos de 
manutenção, utilização e funcionamento dos diversos equipamentos 
informáticos e de telecomunicações;

l) Coordenar toda a atividade de atendimento das Lojas Municipais 
e Espaços Internet;

m) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito das tecnologias de informação e comunicação.

8 — Compete ao Núcleo Municipal de Recursos Humanos, (que se 
encontra na dependência da Direção Municipal) a cargo de um dirigente 
intermédio de 3.º grau, as seguintes atribuições:

a) Propor anualmente a atualização do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Gondomar;

b) Efetuar a gestão previsional de recursos humanos para o município;
c) Assegurar a gestão de carreiras dos trabalhadores do município;
d) Propor os perfis adequados dos candidatos aos postos de trabalho;
e) Propor as metodologias de recrutamento e seleção de pessoal;
f) Organizar e instruir os procedimentos concursais para ocupação de 

postos de trabalho para recrutamento e seleção de pessoal;
g) Organizar as ações de acolhimento de novos trabalhadores que se re-

velem necessárias e atualizar, periodicamente, o Manual de Acolhimento;
h) Proceder à aplicação da legislação inerente aos recursos humanos;
i) Promover a inscrição obrigatória dos trabalhadores municipais nas 

instituições previstas na lei (ADSE, CGA e Segurança Social);
j) Proceder ao apuramento dos elementos necessários à alteração do 

posicionamento remuneratório dos trabalhadores municipais;
k) Organizar e manter atualizados os processos individuais dos tra-

balhadores municipais;
l) Organizar e encaminhar para a Companhia de Seguros os processos 

relativos a acidentes em serviço;
m) Elaborar processos de verificação de doença e respetiva junta 

médica;
n) Elaborar processos de aposentação dos trabalhadores;
o) Elaborar mandados de notificação após a deliberação do órgão 

executivo, no âmbito de procedimentos disciplinares;
p) Organizar o processo de avaliação de desempenho do pessoal 

afeto aos Serviços Municipais, nomeadamente, a atribuição de quotas, 
apoio técnico e administrativo à Secção Autónoma e ao Conselho Co-
ordenador da Avaliação, bem como o processo de indigitação e eleição 
da Comissão Paritária;

q) Instruir os processos relativos à mobilidade interna e externa, dando 
cumprimento às decisões tomadas;

r) Efetuar a atualização permanente do registo de trabalhadores com 
acumulação de funções;

s) Assegurar os procedimentos relativos a estágios curriculares e 
profissionais, garantindo os contactos com as entidades externas e o 
cumprimento de eventuais protocolos existentes;

t) Gerir administrativamente o percurso profissional dos colaboradores 
do Município, incluindo a elaboração de notas cadastrais, declarações 
ou certidões relativas à situação jurídico -profissional dos trabalhadores;
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u) Elaborar pareceres e informações, com diversos graus de comple-
xidade e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e 
serviços;

v) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

9 — Compete ao Núcleo Municipal de Formação, Cadastro, Remu-
nerações e Condições de Trabalho, (que se encontra na dependência da 
Direção Municipal), a cargo de um dirigente intermédio de 3.º grau, as 
seguintes atribuições:

a) Processar as remunerações do pessoal afeto aos Serviços Municipais 
nos termos da lei;

b) Organizar os processos relativos a ajudas de custo e à compensação 
do trabalho extraordinário ou prestado em dias de descanso ou feriados;

c) Organizar os processos respeitantes ao abono de família, subsídios, 
abonos complementares e Assistência dos Servidores do Estado (ADSE);

d) Elaborar os mapas de quotização para as instituições de previdência 
social, sindicatos, companhias de seguro e outras entidades;

e) Verificar as faltas e o gozo de licenças nos termos da lei;
f) Elaborar o Balanço Social e atualizar a base de dados a remeter às 

entidades competentes;
g) Promover o controlo de assiduidade dos recursos humanos afetos 

aos Serviços Municipais, nos termos da lei;
h) Acompanhar os processos relativos a acidentes em serviço e de 

trabalho, bem como de doenças profissionais;
i) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de 

formação em estreita articulação com os restantes Serviços Municipais;
j) Avaliar anualmente a formação e elaborar os respetivos relatórios;
k) Elaborar propostas de candidatura e garantir os procedimentos 

necessários à obtenção de financiamentos para a formação profissional;
l) Realizar estudos e propor procedimentos de reconversão profissional 

dos trabalhadores municipais;
m) Planear a organização das ações de formação internas e externas 

tendo em vista a valorização profissional dos trabalhadores municipais;
n) Promover a avaliação anual da formação;
o) Promover a aplicação das normas legais previstas no âmbito dos 

serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho;
p) Assegurar o enquadramento das tarefas específicas relativas às 

políticas de segurança, higiene e saúde no trabalho;
q) Colaborar com os técnicos no âmbito da gestão relativa à instalação 

e manutenção dos sistemas de segurança;
r) Conceber e propor, para superior aprovação, ações nos domínios 

da segurança, higiene, medicina e saúde no trabalho, de acordo com a 
legislação vigente nesta área de gestão, bem como propor, de forma 
continuada, as alterações julgadas convenientes;

s) Assegurar aos trabalhadores, na área de segurança e higiene e saúde 
no trabalho, o cumprimento das obrigações gerais impostas por lei;

t) Dinamizar a eleição dos representantes dos trabalhadores para a 
segurança, higiene e saúde no trabalho, nos termos da lei aplicável;

u) Promover as melhores condições de segurança, higiene e saúde 
em todos os serviços da Autarquia, desenvolvendo o trabalho nesta área 
de gestão, em articulação com a Comissão de Higiene e Segurança no 
Trabalho;

v) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 22.º
Departamento Municipal Financeiro

1 — Competem ao Departamento Municipal Financeiro, a cargo de 
um Diretor de Departamento, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a gestão financeira e, em especial, a elaboração das 
Grandes Opções do Plano e o Orçamento do Município, procedendo 
aos trabalhos de coordenação e análise de elementos de informação, 
previsão e classificação de receitas e despesas;

b) Preparar o Projeto de Orçamento, bem como as alterações e re-
visões propostas;

c) Centralizar e coordenar a escrituração e as diversas operações 
relativas à Contabilidade do Município;

d) Elaborar os documentos de prestação de contas do Município e 
remetê -los ao Tribunal de Contas, nos termos da lei;

e) Assegurar a cobrança das receitas municipais;
f) Assegurar o processamento de despesas no cumprimento da Norma 

de Controlo Interno aprovada;
g) Proceder à arrecadação das receitas e efetuar os pagamentos au-

torizados;
h) Gerir a Tesouraria, propondo as medidas mais convenientes para a 

segurança e rentabilização dos valores entregues à sua guarda;

i) Elaborar mapas e estudos sobre a situação económica e financeira 
do Município e sobre a evolução dos gastos por cada serviço;

j) Assegurar o cumprimento da legislação em vigor no que respeita 
à Aquisição de Bens e Serviços.

2 — Estão na dependência deste Departamento Municipal as seguintes 
Unidades Orgânicas Flexíveis:

a) Divisão Económico -Financeira;
b) Núcleo Municipal de Contabilidade;
c) Divisão de Compras e Aprovisionamento.

3 — Compete à Divisão Económico -Financeira, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a elaboração dos projetos do Orçamento e das Grandes 
Opções do Plano do Município;

b) Acompanhar a execução financeira dos documentos previsionais 
do Município;

c) Organizar a Conta de Gerência e os outros documentos de prestação 
de contas do Município;

d) Desenvolver todas as ações necessárias ao registo contabilístico 
das operações orçamentais e dos factos patrimoniais decorrentes da 
atividade desenvolvida pelo Município;

e) Assegurar o suporte informativo necessário ao conhecimento, por 
parte dos Serviços Municipais, das informações resultantes dos registos 
contabilísticos efetuados;

f) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da lei;

g) Assegurar a gestão do relacionamento financeiro do Município 
com entidades externas, através da análise sistemática das respetivas 
contas correntes e desenvolvimento das ações necessárias à liquidação 
dos respetivos saldos;

h) Realizar depósitos, transferências e levantamentos, segundo princí-
pios de segurança e critérios de rentabilização dos valores movimentados;

i) Assegurar a articulação, com as estruturas da Administração Central 
do Estado, no lançamento, liquidação e cobrança dos impostos cuja 
receita esteja, por lei, confiada ao Município;

j) Efetuar o controlo físico e financeiro da execução dos instrumen-
tos previsionais aprovados, acompanhando de forma dinâmica a sua 
execução, apresentando propostas de medidas corretivas sempre que se 
verifique a ocorrência de desvios entre o programado e o executado, ou 
de alterações das condições que fundamentaram as ações programadas;

k) Assegurar a elaboração das modificações aos documentos previ-
sionais aprovados, e submetê -los à consideração superior;

l) Elaborar relatórios de controlo dos planos e programas de atuação 
aprovados e submetê -los à apreciação superior;

m) Organizar e conduzir até ao final os processos respeitantes à con-
cessão ou contração de empréstimos, promovendo, oportunamente, o seu 
recebimento e o pagamento dos respetivos encargos e amortizações;

n) Elaborar os documentos de prestação de contas, nomeadamente o 
Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas de Execução Orça-
mental, anexos às demonstrações financeiras e o Relatório de Gestão, 
coligindo os elementos necessários para esse fim;

o) Enviar, ao Tribunal de Contas, os documentos de prestação de 
contas, bem como as cópias destes e dos documentos previsionais a 
outras entidades, nos termos da legislação em vigor;

p) Exercer as demais funções, procedimentos, cumprindo normas, 
regulamentos, deliberações ou despachos, por determinação superior 
referentes à Divisão a que pertencem;

q) Coordenar a liquidação e a cobrança das licenças, taxas, tarifas e 
outras receitas municipais;

r) Preparar as informações técnicas necessárias para a fixação da taxa 
de incidência do Imposto Municipal sobre Imóveis, da participação do 
Município no IRS e da derrama do IRC, nos termos da lei;

s) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

4 — Compete ao Núcleo Municipal de Contabilidade, a cargo de um 
dirigente intermédio de 3.º grau, as seguintes atribuições:

a) Colaborar na preparação dos elementos e propostas necessárias 
para a elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas;

b) Estabelecer as adequadas relações funcionais e de cooperação com 
as várias unidades orgânicas com vista à recolha de informação sobre 
o desenvolvimento e custos dos serviços, das obras e outras atividades 
e /ou ações da Câmara Municipal;

c) Proceder ao arquivo organizado de processos de natureza financeira;
d) Assegurar a verificação dos fundos, montantes documentos, em qual-

quer momento, à sua guarda, pelos responsáveis designados para o efeito;
e) Proceder ao registo dos movimentos inerentes aos pagamentos e 

recebimentos efetuados;
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f) Colaborar na realização de estudos da situação económica e finan-
ceira da Câmara Municipal, que permitam efetuar a análise da gestão 
financeira do Município;

g) Colaborar, com os serviços municipais, na previsão de recursos 
humanos, financeiros, materiais e técnicos necessários à concretização 
das ações programadas;

h) Colaborar na implementação de um sistema de contabilidade 
analítica que permita o apuramento dos custos de funcionamento dos 
Serviços Municipais;

i) Recolher, junto dos Serviços Municipais, a informação que permita 
apurar e analisar os custos dos serviços e de produção e imputá -los aos 
centros de custo — de modo a possibilitar o seu controlo, elaborando 
relatórios periódicos de situação dos Serviços Municipais;

j) Colaborar no apuramento e análise dos custos das obras efetuadas 
por Administração Direta;

k) Colaborar no apuramento dos elementos de custos que fundamen-
tem o valor das taxas e preços que permitam a análise das condições 
internas de exploração;

l) Garantir que os registos contabilísticos se façam atempadamente e 
nos respetivos conta correntes, de acordo com a lei;

m) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal decorrentes da atividade do Município;

n) Elaborar as relações das Transferências Correntes e de Capital para 
efeitos de publicitação;

o) Movimentar, controlar e reconciliar mensalmente a conta corrente 
de clientes, fornecedores, instituições bancárias e outras entidades in-
dividuais ou coletivas;

p) Desencadear as operações necessárias ao encerramento do ano 
económico;

q) Registar e controlar os registos de despesa a nível da cabimentação, 
compromisso, liquidação e pagamentos;

r) Proceder à conferência dos diários de tesouraria com os diários 
de receita e despesa;

s) Fazer a entrega atempada das receitas cobradas para outras enti-
dades;

t) Escriturar os livros e demais documentos de contabilização de 
receitas e despesas de acordo com as normas legais;

u) Emitir as ordens de pagamento após a observância das normas 
legais em vigor, e submetê -las a autorização superior;

v) Emitir cheques e preparar as transferências bancárias;
w) Exercer as demais funções, procedimentos, cumprindo normas, 

regulamentos, deliberações ou despachos, por determinação superior 
referentes à Divisão a que pertencem;

x) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

4.1 — Está integrada no Núcleo Municipal de Contabilidade a se-
guinte Subunidade Orgânica:

Tesouraria
4.1.1 — Compete à Tesouraria:
a) Manter devidamente escriturados os livros da tesouraria e cumprir 

as disposições legais e regulamentares sobre Contabilidade Muni-
cipal;

b) Arrecadar as receitas municipais, fundos e valores, e promover o 
pagamento de todas as despesas em conformidade com as disposições 
legais aplicáveis;

c) Movimentar, em conjunto com a pessoa ou pessoas designadas pelo 
Presidente da Câmara, os valores depositados em instituições bancárias, 
levantamentos e transferências, segundo o princípio de segurança;

d) Proceder ao controlo do movimento das contas em instituições 
bancárias;

e) Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário 
e valores em caixa e bancos;

f) Elaborar os documentos diários da Tesouraria, remetendo -os com 
esta periodicidade à Contabilidade, acompanhados dos documentos 
justificativos dos movimentos, para efeitos de conferência;

g) Assegurar o depósito diário das receitas em instituição bancária e 
proceder ao movimento das contas bancárias;

h) Proceder à liquidação dos juros que se mostrarem devidos;
i) Proceder à devolução de cheques sem fundo;
j) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 

lei, no âmbito da Tesouraria.

5 — Compete à Divisão de Compras e Aprovisionamento, a cargo de 
um Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a gestão estratégica, operacional e transacional das aqui-
sições de bens e serviços, em articulação com os Serviços envolvidos;

b) Instruir acompanhar e avaliar o processo instrutório de pré-
-contratação de aquisição de bens e serviços, sob proposta das demais 

Unidades e Subunidades Orgânicas, salvaguardando as articulações 
necessárias;

c) Elaborar, em colaboração com os Serviços, o Plano Anual de 
Aquisições e assegurar, em tempo útil, atendendo a critérios de ordem 
legal, técnica, de economia e oportunidade;

d) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que 
potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e racionalidade 
da contratação através da centralização e da integração das necessidades 
de bens e de serviços;

e) Conhecer o mercado e gerir adequadamente a relação com os forne-
cedores, através de um sistema de avaliação contínuo dos fornecedores 
e dos serviços prestados;

f) Garantir a conformidade normativa dos procedimentos pré-
-contratuais, bem como a respetiva uniformização processual;

g) Organizar e manter atualizado um ficheiro de base de dados de 
fornecedores de bens e serviços com interesse para o Município;

h) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 23.º
Divisão de Educação e Ação Social Escolar

Compete à Divisão de Gestão Educacional, a cargo de um Chefe de 
Divisão, as seguintes atribuições:

a) Garantir o cumprimento das competências e responsabilidades 
atribuídas à Câmara no domínio da educação;

b) Assegurar medidas de apoio social Escolar aos Munícipes, sobre-
tudo aos mais carenciados;

c) Participar no planeamento, gestão e manutenção dos estabeleci-
mentos de Educação e Ensino do Município;

d) Elaborar e monitorizar a implementação da Carta Educativa Mu-
nicipal;

e) Coordenar o Conselho Municipal de Educação e assegurar a sua 
dinamização;

f) Garantir o acesso universal à educação de todas as crianças e jovens 
do Concelho e promover a educação e a formação ao longo da vida;

g) Gerir os estabelecimentos de ensino de competência municipal;
h) Acompanhar e avaliar as obras das instalações escolares e propor 

novas edificações ou arranjos;
i) Assegurar o apetrechamento dos estabelecimentos de ensino sob 

a responsabilidade municipal e o respetivo apoio para o seu funciona-
mento;

j) Gerir e assegurar a ação social escolar, nomeadamente os transportes 
escolares, auxílios económicos e os refeitórios escolares;

k) Promover a gestão da componente de apoio à família nos jardins 
de infância da responsabilidade do Município;

l) Organizar atividades pedagógicas e de animação socioeducativa, 
tendo em vista o aprofundamento da relação entre a escola -meio e a 
comunidade;

m) Elaborar o Projeto Educativo Municipal e promover a sua dina-
mização;

n) Organizar ações de promoção e de monitorização do processo de 
melhoria e eficácia dos estabelecimentos de ensino;

o) Assegurar o planeamento e a gestão das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico;

p) Propor apoios às atividades dos estabelecimentos de ensino do 
Concelho, no âmbito de ações socioeducativas e de projetos educativos 
inovadores;

q) Assegurar a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 
de ensino, nos termos da lei, em articulação com a Divisão de Recursos 
Humanos;

r) Promover a articulação entre os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública, privada e solidária, com vista à racionalização 
e complementaridade das ofertas educativas e formativas;

s) Colaborar em projetos que promovam o sucesso educativo e pessoal 
dos Munícipes e previnam a exclusão e o abandono escolar precoce;

t) Promover medidas de integração sócio -educativas, em articulação 
com as Divisões da Ação Social e Saúde, da Cultura e Juventude e do 
Desporto;

u) Dinamizar e apoiar o movimento associativo de pais;
v) Dinamizar e apoiar o movimento associativo estudantil;
w) Planear e executar programas e projetos nas áreas da ciência, da 

tecnologia, da informática, bem como colaborar com entidades públicas 
e privadas neste domínio;

x) Elaborar o Regulamento e gerir as Bolsas para o Ensino Superior, 
no âmbito de Protocolos celebrados pelo Município;

y) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.
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Artigo 24.º

Divisão de Ação Social e Saúde

1 — Compete à Divisão de Ação Social e Saúde, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

1.1 — No âmbito de Ação Social, compete:

a) Coordenar o Programa da Rede Social do Município, assegurar o 
funcionamento do Conselho Local de Ação Social e do Núcleo Execu-
tivo da Rede Social e dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e 
as Comissões Sociais Inter -Freguesias;

b) Manter atualizado o Diagnóstico Social do Município e os demais 
instrumentos de planeamento estratégico, nomeadamente o Plano de 
Desenvolvimento Social e os Planos de Ação, em parceria com a Rede 
Social;

c) Elaborar e dinamizar o Plano Municipal para a Igualdade;
d) Assegurar o atendimento dos cidadãos e a dinamização de ser-

viços que promovam o bem -estar social e psicológico da população, 
procurando responder às suas necessidades de uma forma específica, 
diversificada e articulada com outras instituições públicas e privadas, 
locais e exteriores;

e) Coordenar todos os espaços sociais, como o Centro Lúdico Mu-
nicipal e o Espaço Jovem, Serviços e Projetos no âmbito da Divisão de 
Ação Social, especialmente os que visem minorar os problemas sociais 
e na área da prevenção;

f) Participar e acompanhar os trabalhos no âmbito da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, no Núcleo Local de Inserção e no Aten-
dimento Integrado;

g) Apoiar a deficiência, no sentido de alterar políticas e planos, pro-
movendo a criação de equipamentos e a melhoria das acessibilidades 
para os cidadãos com deficiência;

h) Apoiar os grupos mais vulneráveis, com especial destaque para as 
crianças, as famílias com insuficiência de recursos ou em situação de 
exclusão, as vítimas de violência e as pessoas de maior longevidade;

i) Promover medidas de inclusão ocupacional e profissional de po-
pulação em situação de desemprego ou exclusão;

j) Promover medidas de integração social, nomeadamente por meio 
do sucesso educativo e qualificação profissional, em articulação com 
a Divisão Cultura e Juventude, a Divisão de Educação e Ação Social 
Escolar, a Divisão de Desporto e de outras entidades do sistema de 
educação e formação;

k) Acompanhar e apoiar as instituições de solidariedade social;
l) Promover, coordenar e encaminhar ações de intervenção social, 

psicológica e comunitária, de apoio às famílias, indivíduos e grupos 
que recorram aos Serviços do Município;

m) Promover o Voluntariado e dinamizar o Banco Local de Volun-
tariado;

n) Dinamizar o Clube «Idade Mais»;
o) Promover medidas preventivas que visem a prevenção da ocorrência 

de situações de exclusão;
p) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito da Ação Social.

1.2 — No âmbito da Saúde, compete:

a) Integrar o Conselho da Comunidade dos Agrupamentos dos Centros 
de Saúde de Gondomar;

b) Dinamizar e apoiar as ações de educação e promoção da saúde 
e de prevenção da doença, em parceria com instituições públicas e 
privadas;

c) Elaboração de estudos para diagnosticar as carências ao nível do 
acesso à saúde e da qualidade da prestação dos serviços;

d) Deteção de situações que constituam perigo para a saúde pública, 
alertando as unidades orgânicas, e outras entidades, com competências 
e meios para a resolução dos problemas;

e) Encaminhamento de pedidos de desinfestação/desratização de 
escolas e jardins de infância sob gestão da Autarquia;

f) Colaboração com outras instituições na divulgação das suas inicia-
tivas e projetos relacionados com a saúde;

g) Realização de seminários/iniciativas que tenham como objetivo 
a sensibilização e a promoção de hábitos saudáveis, destinados a 
uma população -alvo, escolhida com a temática a desenvolver, no-
meadamente a “Quinzena da Saúde”, dias mundiais, conferências, 
entre outras;

h) Realização de rastreios e campanhas de sensibilização destinadas 
à população em geral;

i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da Saúde.

Artigo 25.º
Divisão de Desporto

Compete à Divisão de Desporto, a cargo de um Chefe de Divisão, as 
seguintes atribuições:

a) Assegurar a gestão e manutenção corrente das instalações e dos 
equipamentos desportivos e de lazer da responsabilidade da Câmara, 
promovendo o seu melhor aproveitamento;

b) Assegurar a gestão dos Equipamentos Desportivos Municipais, 
nomeadamente Pavilhões Desportivos, Piscinas Municipais, Ginásios, 
Complexos Desportivos e outros;

c) Propor e desenvolver programas de animação dos equipamentos, 
que potenciem a sua função desportiva e de lazer;

d) Colaborar com outros serviços ou entidades na organização de 
eventos e atividades de natureza desportiva e de lazer;

e) Planear, calendarizar, divulgar e organizar atividades desportivas, 
de lazer e de animação, nas suas diversas expressões e manifestações e 
dirigidas aos vários públicos;

f) Programar e desenvolver atividades de natureza desportiva que se di-
rijam à população do Concelho, numa perspetiva de desporto para todos;

g) Incentivar e apoiar o associativismo desportivo, nas suas diversas 
formas;

h) Apoiar atividades de natureza desportiva nos mais diversos níveis 
competitivos, dinamizadas por entidades públicas e privadas, tendo em 
vista a democratização da prática desportiva;

i) Elaborar, executar e fazer cumprir as obrigações decorrentes de 
contratos -programa e contratos de desenvolvimento desportivo subscritos 
pelo Município e pelas entidades desportivas do Concelho;

j) Preparar, executar e avaliar programas e medidas de formação 
desportiva de técnicos, atletas e dirigentes desportivos do Concelho;

k) Elaborar propostas de normas de utilização das instalações e Equi-
pamentos Desportivos;

l) Assegurar o bom funcionamento e condições de utilização das 
Instalações e Equipamentos Desportivos Municipais;

m) Colaborar no controlo de custos de manutenção e funcionamento 
das Instalações e Equipamentos Desportivos Municipais;

n) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 26.º
Divisão de Cultura e Juventude

1 — Compete à Divisão de Cultura e Juventude, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

1.1 — No âmbito da Cultura:
a) Gerir os Equipamentos Culturais e de Juventude Municipais, 

nomeadamente Auditórios, Centros Culturais, Bibliotecas, Biblioteca 
Itinerante, Anfiteatros, Arquivo Histórico, Museus, Centros de Docu-
mentação, Casas da Juventude e Espaços Internet;

b) Propor e desenvolver programas de animação dos equipamentos, 
que potenciem a sua função cultural e educativa, promovendo a literacia 
e a aprendizagem;

c) Colaborar com outros serviços, ou entidades, na organização de 
eventos e atividades de natureza cultural e outras de animação e dire-
cionadas para a juventude;

d) Planear, calendarizar, divulgar e organizar atividades culturais e 
de animação, nas suas diversas expressões e manifestações, e dirigidas 
aos vários públicos;

e) Promover a inventariação, classificação, divulgação e promoção do 
Património Cultural, Arquitetónico e Artístico do Concelho, incluindo 
o edificado de potencial interesse municipal;

f) Identificar os fundos arquivísticos públicos ou privados, quaisquer 
que sejam os seus suportes, com interesse histórico para o Município, 
e encorajar e promover a sua transferência para o Arquivo Municipal;

g) Avaliar o interesse do Município na aceitação de doações, heranças 
e legados, no âmbito da sua competência;

h) Adquirir, tratar e disponibilizar coleções documentais que obede-
çam a critérios de diversidade temática, de atualidade das análises, de 
pluralidade de opiniões e de diversidade de suportes;

i) Promover e apoiar a publicação e divulgação de documentos com 
interesse para o Município;

j) Organizar ou colaborar na organização das Festas Municipais;
k) Apoiar as festas e romarias levadas a efeito no Município por 

diversas entidades;
l) Apoiar o associativismo cultural, recreativo e juvenil;
m) Organizar e apoiar as atividades de animação das bibliotecas e de 

promoção do livro e da leitura, colaborando com outras entidades;
n) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito da Cultura.
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1.2 — No âmbito da Juventude, compete:
a) Desenvolver uma política integrada de juventude, bem como im-

plementar projetos orientados ao público juvenil, em parceria com 
outras entidades;

b) Dinamizar o Conselho Municipal da Juventude;
c) Promover o acesso à informação, formação e animação dos jovens 

do Concelho;
d) Assegurar a colaboração nas ações, aos vários níveis da Autarquia, 

destinadas à juventude;
e) Assegurar o levantamento de problemas da juventude;
f) Assegurar o desenvolvimento de atividades ligadas à sensibilização 

e recuperação dos jovens face às diversas problemáticas atuais;
g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito da Juventude.

1.3 — No âmbito do Arquivo, compete:
a) Recolher, selecionar, tratar e difundir a documentação de natureza 

administrativa, proveniente das diversas Unidades Orgânicas que com-
põem os Serviços de Apoio Instrumental e Operativo;

b) Avaliação, seleção e eliminação de documentos de acordo com 
instrumentos e gestão documental, elaborados de acordo com a legis-
lação em vigor;

c) Organização e descrição arquivista, conservação, restauro e acon-
dicionamento das espécies;

d) Proceder à gestão e incorporação nos diversos Setores do Arquivo, 
de toda a informação documental produzida pelos Órgãos Municipais;

e) Organizar os Fundos Arquivísticos, possibilitando aos investigado-
res a recuperação da informação, através dos instrumentos de descrição, 
tais como guias, inventários e catálogos;

f) Colaborar com outras entidades do Município, na conservação do 
Património Arquivístico;

g) Organizar e conservar o Arquivo Multimédia;
h) Promover a valorização dos arquivos, criando condições para a 

gestão do Arquivo Geral e Arquivo Histórico;
i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 

lei, no âmbito do Arquivo.

Artigo 27.º
Departamento Municipal Jurídico

1 — Competem, em geral, ao Departamento Municipal Jurídico, a 
cargo de um Diretor de Departamento, as seguintes atribuições:

a) Emitir pareceres e informações jurídicas sobre reclamações e re-
cursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre 
atos ou omissões dos Órgãos Municipais e outras temáticas respeitantes 
às atribuições e competências do Município;

b) Proceder à instrução de processos de meras averiguações, de inqué-
rito, sindicância ou disciplinares, determinados superiormente;

c) Elaborar projetos de Regulamentos Municipais e providenciar 
pela sua atualização;

d) Apoiar a atuação da Câmara Municipal;
e) Acompanhar, em articulação com advogados, o patrocínio judi-

ciário nas ações propostas pelo Município ou contra ele, se assim for 
superiormente determinado;

f) Minutar queixas -crime, quando se mostrem lesados os direitos do 
Município;

g) Acompanhar a defesa dos titulares dos Órgãos Municipais ou dos 
funcionários, quando sejam demandados em juízo, por causa do exercício 
das suas funções, se assim for determinado superiormente;

h) Orientar, juridicamente, a tramitação dos processos de expropriação 
ou de requisição ou constituição de qualquer encargo, ónus ou restrição 
que sejam consentidos por lei para o desempenho regular das atribuições 
do Município;

i) Instruir e acompanhar os processos que se refiram à defesa dos 
bens do domínio público a cargo do Município e ainda do património 
que integre o seu domínio privado;

j) Assegurar a instrução dos processos de contraordenação nos termos 
da lei, bem como o seu acompanhamento em juízo;

k) Assegurar o apoio jurídico às restantes Unidades Orgânicas do 
Município;

l) Assegurar a preparação e elaboração de atos e contratos, em que a 
Câmara seja outorgante, bem como outros atos formais, mesmo aqueles 
para os quais não é exigida a forma de documento autêntico;

m) Desenvolver ações, de caráter administrativo, que se enquadrem 
nas competências gerais do Departamento;

n) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal.

2 — Estão na dependência deste Departamento Municipal as seguintes 
Unidades Orgânicas Flexíveis:

a) Núcleo Municipal de Assessoria Jurídica;
b) Divisão de Contencioso.

3 — Compete ao Núcleo Municipal de Assessoria Jurídica, a cargo de 
um dirigente intermédio de 3.º grau, as seguintes atribuições:

a) Efetuar estudos, pareceres e informações de caráter jurídico;
b) Assegurar a instrução de processos de meras averiguações, de 

inquérito, sindicância ou disciplinares, determinados superiormente;
c) Elaborar, em colaboração com os demais serviços, projetos de 

Regulamentos Municipais e providenciar pela sua atualização;
d) Apoiar a atuação da Câmara Municipal;
e) Assegurar a preparação e elaboração de atos e contratos, em que a 

Câmara seja outorgante, bem como outros atos formais, mesmo aqueles 
para os quais não é exigida a forma de documento autêntico;

f) Submeter, nos termos da lei, a fiscalização do Tribunal de Contas, 
os contratos de empreitada, de aquisição de bens e serviços ou outros;

g) Prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas, quando tal for 
solicitado;

h) Organizar, apoiar e acompanhar os processos respeitantes à cele-
bração de escrituras públicas, quando tal forma for exigível;

i) Efetuar o tratamento sistematizado da legislação publicada no Diário 
da República, entregando -a no Departamento de Administração Geral e 
Recursos Humanos, que assegurará a distribuição pelos vários serviços;

j) Assegurar o apoio jurídico às restantes Unidades Orgânicas do 
Município;

k) Desenvolver ações, de caráter administrativo, que se enquadrem 
nas competências gerais do Departamento;

l) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

4 — Compete à Divisão de Contencioso, a cargo de um Chefe de 
Divisão, as seguintes atribuições:

a) Emitir pareceres e informações jurídicas sobre reclamações e re-
cursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre 
atos ou omissões dos Órgãos Municipais e outras temáticas respeitantes 
às atribuições e competências do Município;

b) Acompanhar, em articulação com advogados, o patrocínio judi-
ciário nas ações propostas pelo Município ou contra ele, se assim for 
superiormente determinado;

c) Minutar queixas -crime, quando se mostrem lesados os direitos 
do Município;

d) Instruir e acompanhar os processos que se refiram à defesa dos 
bens do domínio público, a cargo do Município e ainda do património 
que integre o seu domínio privado;

e) Acompanhar a defesa dos titulares dos Órgãos Municipais ou dos 
funcionários, quando sejam demandados em juízo, por causa do exercício 
das suas funções, se assim for determinado superiormente;

f) Orientar, juridicamente, a tramitação dos processos de expropriação 
ou de requisição ou constituição de qualquer encargo, ónus ou restrição 
que sejam consentidos por lei para o desempenho regular das atribuições 
do Município;

g) Assegurar a instrução dos processos de contraordenação nos termos 
da lei, bem como o seu acompanhamento em juízo;

h) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
do processo de execução fiscal, desenvolvendo as ações necessárias à 
instauração dos processos de cobrança coerciva por dívidas de caráter 
fiscal ao Município ou que sigam esta forma de processo na sua co-
brança, procedendo ao seu acompanhamento, quando aplicável, junto 
dos tribunais respetivos;

i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 28.º
Departamento Municipal de Obras Municipais e Habitação

1 — Competem, em geral, ao Departamento Municipal de Obras 
Municipais e de Habitação, a cargo de um Diretor de Departamento, as 
seguintes atribuições:

a) Assegurar o levantamento cadastral do Concelho;
b) Realizar tarefas de conceção e execução de projetos de índole 

municipal, sendo o seu âmbito a construção, reconstrução, ampliação, 
remodelação ou reabilitação de espaços;

c) Executar tarefas relativas à construção, conservação e reabilitação 
de infraestruturas públicas, espaços exteriores, equipamento social e 
edifícios pertencentes ou o cargo da Autarquia;

d) Promover todos os procedimentos de contratação pública destinados 
ao lançamento de empreitadas e à sua adjudicação;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1677

e) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento da Câmara Municipal.

f) Estudo, preparação, execução e avaliação das decisões a tomar 
pelos órgãos competentes do Município no âmbito da Política Municipal 
de Habitação;

g) Promover a elaboração de programas de construção de habitação 
social e definir os papéis e incidência das iniciativas pública e privada;

h) Apoiar o esforço cooperativo, das empresas e de particulares, 
segundo as orientações dos Órgãos Municipais;

i) Acompanhar e apoiar as negociações e instruir os processos visando 
a conclusão de Contratos de Desenvolvimento de Habitação ou outros 
instrumentos convencionais que possibilitem o financiamento da cons-
trução da habitação social ou o apoio financeiro ao realojamento;

j) Promover a manutenção e a reparação das habitações sociais cons-
truídas;

2 — Estão na dependência deste Departamento Municipal as seguintes 
Unidades Orgânicas Flexíveis:

a) Núcleo Municipal de Promoção de Obras;
b) Divisão de Obras Municipais;
c) Divisão de Apoio Administrativo;
d) Divisão de Habitação.

3 — Estão integradas na Divisão de Obras Municipais as seguintes 
Subunidades Orgânicas:

a) Gabinete de Mobilidade, Circulação e Transporte;
b) Gabinete de Toponímia.

4 — Compete ao Núcleo Municipal de Promoção de Obras, a cargo 
de um dirigente intermédio de 3.º grau, as seguintes atribuições:

a) Executar e fiscalizar as obras de construção, beneficiação e conser-
vação por empreitada de edificações, arruamentos, obras de arte, equi-
pamentos e infraestruturas, bem como de muros de suporte e vedações;

b) Proceder ao lançamento de concursos, empreitadas, projetos, estu-
dos, fiscalização e coordenação de segurança em obra, bem como definir 
as respetivas regras e procedimentos nos termos da lei;

c) Elaborar os programas de concursos e os cadernos de encargos;
d) Manter atualizado o cadastro dos empreiteiros de obras públicas;
e) Indicar as Comissões de Abertura e de Análise das Propostas;
f) Fornecer, ao Gabinete de Gestão do Património, a informação rela-

tiva a obras de construção, beneficiação e conservação de edificações, 
arruamentos, obras de arte, equipamentos, infraestruturas e habitação 
social, bem como de muros de suporte e vedações, com vista à atuali-
zação permanente dos respetivos cadastros e inventário;

g) Proceder à orçamentação de danos;
h) Apreciar e fiscalizar obras da responsabilidade de entidades públicas 

e privadas e garantir a correta reposição de pavimentos e passeios tendo 
em vista a segurança da circulação de peões e viaturas;

i) Colaborar nos processos de expropriação;
j) Apreciar, licenciar e fiscalizar todas as intervenções no solo e 

subsolo efetuadas por entidades públicas e privadas;
k) Proceder à fiscalização, no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho, de todas as empreitadas a executar pelo Município;
l) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 

lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

5 — Compete à Divisão de Obras Municipais, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar, organizar, controlar e executar todos os processos rela-
tivos a obras municipais a executar por Administração Direta de acordo 
com as opções do plano e face às orientações superiores;

b) Fiscalizar, controlar e rececionar as obras efetuadas pelo Município;
c) Gerir, assegurar e manter atualizado o Cadastro das Obras Muni-

cipais, no sentido de fornecer dados a outros Departamentos ou Divi-
sões, nomeadamente fornecer os custos totais das obras para efeitos de 
Inventário Municipal;

d) Zelar pela aplicação dos Regulamentos Municipais que incidam 
sobre as matérias relativas à Divisão;

e) Executar todos os trabalhos de carpintaria que superiormente lhe 
forem determinados e que estiverem no âmbito das suas funções;

f) Executar todos os trabalhos de serralharia que superiormente lhe 
forem determinados e que estiverem no âmbito das suas funções;

g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

5.1 — Compete ao setor de Mobilidade, Circulação e Transporte (que 
se encontra na dependência da Divisão de Obras Municipais):

a) Em colaboração com a Divisão de Planeamento e SIG (Sistema de 
Informação Geográfica), elaborar, implementar, coordenar, acompanhar 
e manter posturas de trânsito;

b) Promover e executar procedimentos de regulação de estacionamento 
e parqueamento automóvel;

c) Acompanhar e colaborar em intervenções na via pública que afetem 
a circulação de peões e viaturas;

d) Em colaboração com a Divisão de Planeamento e SIG (Sistema de 
Informação Geográfica), elaborar estudos de orientação e de sinalização 
informativa e proceder à sua execução;

e) Colaborar na fiscalização e na resolução de todas as situações de 
alteração das condições de segurança na via pública;

f) Exercer as competências cometidas ao Município em matéria de 
transportes públicos de passageiros, em colaboração com a Divisão de 
Planeamento e SIG (Sistema de Informação Geográfica);

g) Colaborar com o Gabinete de Proteção Civil em matéria de trânsito, 
circulação rodoviária e transportes;

h) A gestão do mobiliário urbano, designadamente abrigos para uten-
tes de transportes públicos, postes de sinalização e elementos fixos de 
informação municipal, tendo sempre em conta os princípios estratégicos 
definidos pela Divisão de Planeamento e SIG (Sistema de Informação 
Geográfica);

i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da Mobilidade, Circulação e Transporte.

5.2 — Compete ao Setor de Toponímia (que se encontra na depen-
dência da Divisão de Obras Municipais):

a) Apreciar propostas de novos topónimos feitas por Juntas de Fre-
guesias e outras entidades e ou particulares, devidamente enquadrados 
nos critérios adotados e com uma sólida justificação;

b) Constituir um ficheiro com todos os dados, nomeadamente ur-
banísticos e históricos, que possam facilitar quer a identificação de 
denominações antigas de vias que tenham sido alteradas, quer a origem 
ou justificação dos atuais topónimos;

c) Responder aos requerimentos, pedidos de certidão, ou a outras 
solicitações, nomeadamente trabalhos escolares;

d) Analisar a adequação de topónimos propostos para cada local, bem 
como da sua designação (rua, avenida, beco, caminho, etc.);

e) Colaborar com os serviços encarregados da atribuição de números 
de polícia;

f) Divulgar, junto das entidades competentes, todas as alterações 
introduzidas;

g) Elaborar estudos sobre a evolução da toponímia e preparar a sua 
eventual publicação;

h) Implementar, progressivamente, uma atitude pedagógica na atri-
buição dos nomes, nomeadamente com a indicação de um pequeno texto 
justificativo dos topónimos, que deve ser incluído na placa toponímica;

i) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da Toponímia.

6 — Compete à Divisão de Apoio Administrativo, a cargo de um 
Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a comunicação entre os vários órgãos e entre estes e 
os particulares;

b) Assegurar trabalhos de tratamento de textos;
c) Tratar informação, recolhendo e efetuando apuramentos estatísticos 

elementares e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra 
forma de transmissão eficaz dos dados existentes;

d) Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos, 
anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correção e 
andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade 
com a legislação existente;

e) Organizar, calcular e desenvolver os processos relativos à situação 
de pessoal e à aquisição e ou manutenção de material, equipamento, 
instalações ou serviços;

f) Assegurar as comunicações telefónicas;
g) Receção, registo, distribuição e expedição de toda a documentação 

executada ou entrada nas Unidades Orgânicas a que prestam apoio;
h) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

7 — Compete à Divisão de Habitação Social, a cargo de um chefe de 
divisão, as seguintes atribuições:

7.1 — No âmbito da Manutenção Habitacional:
a) Elaboração de estudos prévios e anteprojetos no domínio da ha-

bitação social;
b) Organizar os processos de concurso ou consulta para ajuste direto 

que visem a adjudicação de estudos, projetos ou obras no âmbito das 
competências do Departamento de Habitação Social;

c) Colaborar com os Serviços Municipais na instrução dos processos 
de expropriação por utilidade pública de terrenos a destinar a empreen-
dimentos de habitação de promoção municipal;
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d) Apoiar o Departamento de Obras Municipais na promoção da 
construção em regime de empreitada dos empreendimentos destinados a 
habitação, designadamente de habitação social ou económica, respetivas 
infraestruturas e equipamentos;

e) Efetuar as diligências necessárias para a contratualização da cons-
trução de Habitação a Custos Controlados, segundo qualquer das formas 
legalmente admitidas;

f) Promover os trabalhos de beneficiação ou conservação dos edi-
fícios que integram o Parque Habitacional do Município, apoiando o 
Departamento de Obras Municipais quando esses trabalhos forem feitos 
através de empreitada;

g) Preparar e ou acompanhar os processos de candidatura aos progra-
mas de apoio à recuperação de habitação, nomeadamente programas de 
reabilitação urbana, Recria ou Jessica;

h) Instruir processos de apoio técnico e financeiro à reabilitação de 
habitações cuja decisão caiba à Autarquia, designadamente no quadro 
legal dos programas estaduais de apoio para este efeito;

i) Fornecer à Divisão de Gestão de Ativos Municipais e ao Gabinete 
e Gestão do Património toda a informação necessária, com vista à atu-
alização permanente dos respetivos cadastros e inventário;

j) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

7.2 — No âmbito da Gestão Habitacional:
a) Proceder ao permanente levantamento das carências de habitação 

no Concelho;
b) Executar a gestão socioeconómica do Parque Habitacional do 

Município, designadamente, promover ações visando a dinamização 
social e a integração na comunidade dos moradores em habitações 
municipais, elaborar, promover e apoiar estudos e projetos no domínio 
da intervenção sócio -comunitária, adequados às especificidades das 
problemáticas existentes;

c) Promover o realojamento das famílias carenciadas do Concelho, 
propondo e executando as medidas que visem a humanização e o bem-
-estar social através da definição e aplicação de critérios gerais que 
atendam, designadamente, à concreta necessidade face à situação social 
dos agregados e respeitem o princípio da igualdade de oportunidades;

d) Conduzir os procedimentos que visem o arrendamento ou a venda 
de habitação, incluindo, em caso de arrendamento, a fixação, segundo 
os critérios estabelecidos, das respetivas rendas;

e) Recensear e manter atualizado o censo das habitações clandestinas 
no Concelho, procedendo a este trabalho em articulação com a Divisão 
de Planeamento e SIG (Sistema de Informação Geográfica);

f) Proceder à vistoria das habitações pertencentes ao Município;
g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 29.º
Departamento Municipal de Gestão

Urbanística e Obras Particulares
1 — Competem, em geral, ao Departamento Municipal de Gestão 

Urbanística e Obras Particulares, a cargo de um Diretor de Departamento, 
as seguintes atribuições:

a) Apreciar os pedidos de realização de operações urbanísticas, abran-
gidas pelo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, sujeitos a 
controlo prévio nos termos da lei;

b) Apreciar os pedidos de realização de operações urbanísticas, abran-
gidas pelo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, não sujeitos a 
controlo prévio nos termos da lei, quando tal se mostre necessário;

c) Fiscalizar a ocupação, uso e transformação dos solos;
d) Gerir as áreas urbanas de génese ilegal;
e) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal.

2 — Estão na dependência deste Departamento Municipal as seguintes 
Unidades Orgânicas Flexíveis:

a) Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares;
b) Divisão de Apoio Administrativo.

3 — Está integrada no Departamento de Gestão Urbanística e Obras 
Particulares a seguinte Subunidade Orgânica:

a) Setor de Fiscalização;

4 — Compete à Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares, 
a cargo de um chefe de divisão, as seguintes atribuições:

4.1 — No âmbito da Gestão Urbanística:
a) Apreciar os projetos de loteamento e suas alterações, de obras de 

urbanização e dos trabalhos de remodelação dos terrenos, ponderando 
a sua conformidade com os Planos Municipais de Ordenamento do 

Território, Planos Especiais de Ordenamento do Território, medidas pre-
ventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de construção 
prioritária, servidões administrativas, restrições de utilidade pública e 
quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como 
sobre o uso e a integração urbana e paisagística;

b) Gerir áreas urbanas de génese ilegal;
c) Fornecer plantas topográficas;
d) Atribuir números de polícia;
e) Apreciar os projetos de obras de construção, reconstrução, am-

pliação, alteração ou conservação de edificações de acordo com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis;

f) Análise e prestação de parecer técnico, para posterior decisão, sobre 
projetos de instalação de estabelecimentos de restauração e de bebidas 
previstos em legislação específica;

g) Apreciação e prestação de parecer sobre pedidos de licenciamento 
de estabelecimentos industriais;

h) Apreciação e emissão de parecer sobre pedidos de licenciamento 
de instalações de armazenamento de combustíveis, de acordo com a 
legislação específica sobre a matéria;

i) Instruir os Pedidos de Informação Prévia sobre a viabilidade de re-
alização de operações de loteamento, obras de urbanização, trabalhos de 
remodelação de terrenos, obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou conservação de edificações;

j) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

4.2 — No âmbito de Obras Particulares:
a) Apreciar os processos relativos a todas as operações urbanísticas 

cuja responsabilidade lhe seja determinada superiormente;
b) Apreciar os processos previstos em legislação especial que devam 

seguir a tramitação prevista nas leis e regulamentos relativamente às 
operações urbanísticas;

c) Implementar meios de difusão e divulgação da informação no 
âmbito do urbanismo;

d) Tratar todos os pedidos que envolvam a execução de obras necessá-
rias para corrigir más condições de salubridade e solidez ou segurança nas 
habitações, nomeadamente efetuando as vistorias legalmente previstas e 
preparar os processos para tomadas de decisão tanto para a atuação dos 
proprietários ou arrendatários, como pela Câmara Municipal;

e) Propor a certificação do cumprimento dos requisitos legais para 
efeito de constituição de edifícios em regime de propriedade horizontal;

f) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

5 — Compete à Divisão de Apoio Administrativo, a cargo de um 
Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar o apoio administrativo do Departamento e das Divisões 
que dele façam parte;

b) Assegurar todas as tarefas inerentes ao expediente e correspondên-
cia do Departamento e das Divisões que dele façam parte;

c) Secretariar as reuniões do Departamento e das Divisões que dele 
façam parte;

d) Assegurar o atendimento dos Munícipes e entidades, em articulação 
com a Divisão de Atendimento, que se dirigem aos responsáveis da 
Divisão, marcando audiências sempre que necessário;

e) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

6 — Setor de Fiscalização:
a) Fiscalizar a existência das operações urbanísticas sem título, quando 

este seja exigível, a conformidade das operações urbanísticas em curso 
com os respetivos títulos emitidos e, ainda, aquelas cujo título não seja 
exigível nos termos da lei;

b) Fiscalizar a conformidade dos usos das edificações com os títulos 
emitidos;

c) Realizar vistorias no decurso de obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou conservação de edificações ou que forem deter-
minadas para efeitos de utilização de edifícios ou suas frações;

d) Velar pelo cumprimento do dever de conservação das edificações 
no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação;

e) Realizar os procedimentos administrativos associados aos processos 
desde a emissão/aceitação do título de construção até à emissão do título 
de utilização, sem prejuízo das competências atribuídas à Divisão de 
Análise Urbanística;

f) Elaborar participações e autos de notícia por infração às normas 
legais e regulamentares, no seu âmbito de intervenção, com remessa 
aos serviços competentes;

g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.
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Artigo 30.º
Departamento Municipal de Planeamento e Património

1 — Competem, em geral, ao Departamento Municipal de Planea-
mento e Património, a cargo de um Diretor de Departamento, as seguintes 
atribuições:

a) Promover e coordenar o levantamento e a sistematização da in-
formação que assegure o conhecimento de todos os bens do Município 
e respetiva localização;

b) Assegurar a gestão e controlo do património, incluindo a coordena-
ção do processamento das folhas de carga, entrega de um exemplar das 
mesmas ao serviço ou setor a quem os bens estão afetos, para afixação, 
bem como a implementação de controlos sistemáticos entre as folhas 
de carga, as fichas e os mapas de inventário;

c) Desenvolver e acompanhar todos os processos de inventariação, 
aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imó-
veis, atentas as regras estabelecidas no POCAL e demais legislação 
aplicável;

d) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário, o 
qual não deve ser dado a outro bem, mesmo depois de abatido ao efetivo;

e) Manter os registos e os elementos necessários ao preenchimento 
das fichas de amortização;

f) Compete ao Departamento de Planeamento e Património, para 
além das atribuições comuns previstas no presente Regulamento, a 
conceção e promoção de estudos e demais ações destinadas, em geral, 
ao desenvolvimento sustentado do Concelho e, ainda, das candidaturas 
a fundos da Administração Central, Comunitários ou outros, dispondo, 
para tal, das competências, em geral, definidas para as respetivas uni-
dades orgânicas;

g) Coordenar o processo de planeamento integrado das Orientações 
Estratégicas Municipais e colaborar no estudo e formulação de propostas 
de diretrizes e prioridades para a definição das políticas municipais, 
avaliando o impacto das políticas de intervenção municipal, detetando 
desvios e propondo correções;

h) Acompanhar e manter -se informado sobre as iniciativas, estudos e 
planos da União Europeia, da Administração Central e Regional, e dos 
municípios da Associação de Municípios que tenham incidência sobre 
o desenvolvimento local e regional;

i) Acompanhar o estudo e implementação de projetos estruturantes 
de nível intermunicipal e regional;

j) Elaboração de um Plano Estratégico para o Concelho, visando a 
promoção de um desenvolvimento mais sustentável, através da imple-
mentação de um Plano de Ação — Agenda Local21;

k) Elaborar os estudos sectoriais relativos ao desenvolvimento socio-
económico ou de ordenamento do território necessários à elaboração, 
revisão e desenvolvimento do Plano Estratégico e dos Plano Municipais 
de Ordenamento do Território;

l) Assegurar a Manutenção do Equipamento Mecânico Municipal;
m) Otimizar a Gestão do Parque Automóvel Municipal;
n) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal;

2 — Estão na dependência deste Departamento Municipal as seguintes 
Unidades Orgânicas Flexíveis:

a) Divisão de Planeamento e SIG (Sistema de Informação Geográfica)
b) Divisão de Estudos Estratégicos;

3 — Estão integradas neste Departamento as seguintes Subunidades 
Orgânicas:

a) Armazém Geral;
b) Setor de Gestão de Património.
c) Setor de Equipamento

4 — Compete à Divisão de Planeamento e SIG (Sistema de Informação 
Geográfica), a cargo de um Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar o desenvolvimento do Modelo de Dados Geográfico 
Municipal;

b) Assegurar a manutenção e atualização permanente da cartografia 
base do Concelho;

c) Assegurar a recolha, organização e estruturação da informação 
gráfica e alfanumérica, nomeadamente a respeitante ao ordenamento 
do território, condicionantes ao uso do solo, património classificado, 
património cultural e arqueológico, equipamentos coletivos, habitação, 
população, infraestruturas e redes, toponímia e números de polícia, 
mobiliário urbano, etc., bem como a sua integração no Sistema de 
Informação Geográfica do Município;

d) Dar apoio aos Serviços Municipais que dele careçam, na execução 
dos trabalhos de atualização da cartografia digital relacionados com o 
Sistema de Informação Geográfica Municipal;

e) Assegurar a adequada administração do sistema informático, no-
meadamente nos aspetos relacionados com os acessos e segurança da 
informação, com vista a manter a sua eficácia, eficiência e operacio-
nalidade;

f) Fornecer as cópias de grandes formatos necessárias ao funciona-
mento dos Serviços Municipais ou solicitadas por utentes;

g) Monitorizar, gerir e rever o Plano Diretor Municipal e outros Planos 
Municipais de Ordenamento do Território;

h) Promover estudos e projetos de planeamento e ordenamento do 
território, procedendo aos respetivos concursos;

i) Acompanhar e participar na definição de estratégias de planeamento 
e de ordenamento intermunicipais e regionais;

j) Emitir pareceres prévios preventivos ou informações internas sobre 
o enquadramento de pretensões nas previsões do PDM para esclareci-
mentos de dúvidas suscitadas por outros serviços;

k) Manter atualizadas as condicionantes ao uso do solo, em especial 
as servidões e as restrições de utilidade pública;

l) Apreciação e emissão de pareceres sobre pedidos de ocupação 
ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio municipal e 
aproveitamento dos bens de utilidade pública;

m) A validação, manutenção e disponibilização de informação geo-
-referenciável;

n) O desenvolvimento do Sistema Municipal de Informação Geográ-
fica e a manutenção e atualização permanentes da base de dados e da 
respetiva tecnologia;

o) A elaboração de estudos de caracterização física municipal e o 
apoio a outros serviços municipais na elaboração de estudos de outras 
naturezas;

p) A manutenção, em colaboração com organismos do Estado, da rede 
de pontos coordenados distribuídos pelo Município;

q) A organização e gestão do Arquivo Cartográfico e Topográfico;
r) A promoção e o acompanhamento de processos de atualização de 

cartografia e cadastro;
s) A elaboração de cartografia de grande detalhe;
t) A realização de levantamentos topográficos e cadastrais;
u) A localização, medição, verificação e catalogação de áreas de pro-

priedades municipais e de parcelas a alienar ou a adquirir pelo Município;
v) A realização de operações de cálculo de relações topológicas entre 

entidades existentes no território do Município;
w) A localização e quantificação de todos os elementos fisiográficos 

relevantes para o apoio à decisão e para a elaboração de planos e estudos;
x) Elaborar estudos de desenho urbano e de desenho de espaço público;
y) Promover, coordenar e acompanhar a elaboração de planos de 

urbanização pormenor e de outros estudos urbanísticos efetuada por 
entidades externas;

z) Emitir pareceres prévios preventivos sobre pretensões em áreas do 
território abrangidas pelos planos e estudos em elaboração;

aa) Promover estudos de salvaguarda do património cultural;
bb) Elaborar ou promover a elaboração de estudos de tráfego, circu-

lação rodoviária e de transportes públicos de passageiros;
cc) Acompanhar processos de implementação dos grandes sistemas 

de transporte;
dd) Acompanhar as acessibilidades regionais e nacionais;
ee) Elaborar estudos sobre percursos, paragens e interfaces de trans-

portes;
ff) Definir os princípios estratégicos sobre necessidades, localização 

e características de implantação do equipamento e mobiliário urbanos 
relacionados com a utilização do espaço público, a circulação, os trans-
portes e a mobilidade em geral, nomeadamente sobre o equipamento 
informativo, a sinalização informativa, abrigos para utentes de transpor-
tes públicos, bem como sobre a eliminação e impedimento de criação 
de barreiras arquitetónicas;

gg) Colaborar, de forma ativa e decisiva, na organização de censos 
populacionais, habitacionais ou de outra natureza;

hh) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

5 — Compete à Divisão de Estudos Estratégicos, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Proceder à recolha, tratamento, sistematização e divulgação de 
informação estatística caracterizadora da realidade sócio -económica 
do Município;

b) Promover a elaboração de estudos de diagnóstico da realidade 
económica e social do Município;

c) Conceber e coordenar a aplicação de metodologias de planeamento 
estratégico e de prospetiva territorial;

d) Colaborar na definição e implementação das estratégias e políticas 
de qualidade e assegurar a coordenação do Sistema Municipal de Gestão 
da Qualidade;
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e) Coordenar o processo de planeamento integrado das orientações 
estratégicas municipais e colaborar no estudo e formulação de propostas 
de diretrizes e prioridades para a definição das políticas municipais;

f) Coordenar o processo de elaboração dos planos estratégico e ope-
racional, procedendo à análise das diferentes propostas sectoriais e 
propondo medidas para a sua compatibilização e ou exequibilidade;

g) Acompanhar e analisar o impacto das orientações estratégicas 
municipais e das medidas de intervenção, a fim de detetar desvios e 
propor correções;

h) Desenvolver iniciativas que contribuam para a integração da ação 
do Município no contexto Metropolitano e Regional, nomeadamente 
através do intercâmbio de informações, estudos e planos;

i) Acompanhar o estudo e implementação de projetos estruturantes 
de nível Metropolitano e Regional;

j) Desenvolver e gerir os meios necessários à captação dos instrumen-
tos financeiros da Administração Central, Fundos Comunitários e outros 
de aplicação às Autarquias Locais e coordenar o processo de preparação 
de propostas de candidatura a financiamento;

k) Acompanhar e manter -se informado sobre as iniciativas, estudos 
e planos da União Europeia, da Administração Central e Regional e 
dos Municípios da Área Metropolitana do Porto que tenham incidência 
sobre o desenvolvimento local e regional;

l) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 
lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

6 — Compete ao Armazém Geral (que depende diretamente do De-
partamento):

a) Organizar e manter atualizado o inventário das existências em 
armazém;

b) Proceder à armazenagem, conservação e distribuição de bens 
requisitados pelos serviços;

c) Promover a gestão de stocks necessários ao bom funcionamento 
dos serviços;

d) Organizar e manter atualizados os ficheiros referentes às obras dos 
planos de investimentos, nomeadamente a quantificação dos materiais 
consumidos e os montantes disponíveis por obra;

e) Colaborar com o Setor de Aprovisionamento na organização de 
um sistema de controlo das existências;

f) Organizar e manter atualizados os ficheiros dos fornecedores, ma-
teriais e respetivos preços;

g) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito do Armazém Geral.

7 — Compete ao Setor de Gestão do Património (que depende dire-
tamente do Departamento):

a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imó-
veis do Município e promover todos os registos relativos aos mesmos;

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do 
património imóvel e colaborar nos procedimentos, designadamente no 
fornecimento de documentação, necessários à aquisição, oneração e 
alienação de bens imóveis;

c) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente atu-
alização dos registos dos bens imóveis, bem como colaborar nos pro-
cedimentos relativos à cedência, alienação ou aquisição dos referidos 
bens, excluindo os fogos municipais de habitação;

d) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel 
existente e a sua afetação aos diversos serviços;

e) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial 
pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço;

f) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos 
serviços, na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;

g) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais 
móveis do Município;

h) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 
quando deteriorados ou inúteis;

i) Assegurar a gestão da carteira de seguros de bens do Município;
j) Promover os mecanismos necessários com vista à elaboração de 

seguros de acidentes pessoais e acidentes em trabalho;
k) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito do Património Municipal.

7.1 — Compete, ainda, ao Gabinete de Gestão do Património, no 
âmbito do património imóvel:

a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imó-
veis do Município e promover todos os registos relativos aos mesmos;

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do 
património imóvel e apoiar as negociações a efetuar e assegurar os proce-
dimentos necessários à aquisição, oneração e alienação de bens imóveis;

c) Colaborar na preparação de Contratos e Protocolos com incidência 
patrimonial celebrados pelo Município;

d) Assegurar a tramitação dos processos de expropriação por utilidade 
pública e demais figuras afins;

e) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

7.2 — No âmbito do património móvel:
a) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel 

existente e a sua afetação aos diversos serviços;
b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial 

pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço;
c) Propor os critérios de amortização de património afeto aos serviços, 

na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;
d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais 

móveis, salvo os que, pela sua especificidade (equipamento informá-
tico, eletrónico e mecânico), se encontram sob a responsabilidade de 
outros serviços;

e) Manter registos que permitam a avaliação das condições económi-
cas e de segurança de utilização de equipamentos e propor as medidas 
adequadas no sentido da economia, da segurança dos operadores e do 
aumento da produtividade;

f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 
quando deteriorados ou inúteis.

g) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão da 
carteira de seguros;

h) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

8 — Compete ao Setor de Equipamento (que depende diretamente 
do Departamento):

a) Proceder à manutenção e assistência do equipamento mecânico 
municipal, através das Oficinas e Brigadas de Pessoal;

b) Planear e gerir as necessidades de utilização em combustíveis e 
lubrificantes;

c) Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada máquina ou viatura;
d) Efetuar estudos de rentabilidade das máquinas e viaturas e propor 

as medidas adequadas à sua melhoria;
e) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

8.1 — No âmbito das Oficinas:
a) Manter em condições de operacionalidade as máquinas e viaturas 

da Câmara Municipal;
b) Executar os serviços para que estejam apetrechadas e que lhes 

sejam superiormente determinados;
c) Assegurar a manutenção e conservação do respetivo equipamento;
d) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito das Oficinas.

8.2 — No âmbito do Parque Automóvel:
a) Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada unidade de equi-

pamento;
b) Controlar as condições de operacionalidade do parque de máquinas 

e viaturas;
c) Conservar, reparar e manter o equipamento em perfeitas condições 

de operacionalidade;
d) Planificar os programas de manutenção preventiva do equipamento 

e assegurar para que eles sejam cumpridos;
e) Zelar e responder pelo bom uso e conservação das ferramentas;
f) Planificar a necessidade de grandes reparações de equipamento a 

serem executadas em oficinas exteriores e proceder à vistoria dessas 
reparações;

g) Acompanhar a execução de trabalhos efetuados pelas oficinas no 
exterior e pelas integradas no setor operativo ou deles complementares;

h) Coordenar todo o trabalho oficinal para resposta a diversas soli-
citações simultâneas;

i) Assegurar o cumprimento dos programas de manutenção preventiva 
superiormente estabelecidos;

j) Planificar e distribuir o equipamento de acordo com as solicitações;
k) Controlar a utilização do equipamento, verificar o seu grau de 

eficácia e adoção de medidas corretivas;
l) Controlar o fornecimento de combustíveis e gerir os consumos;
m) Acautelar o cumprimento das disposições legais sobre aquisição 

de serviços e fornecimento de bens;
n) Efetuar a receção e entrega de todos os veículos e máquinas aos 

serviços respetivos, informando, quando for caso disso, dos prazos 
previstos de reparação e manutenção;
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o) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 
por lei no âmbito da Gestão do Parque Automóvel.

Artigo 31.º
Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico

Compete à Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico, a 
cargo de um Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Organizar a informação turística relativa ao Concelho;
b) Inventariar as potencialidades turísticas da área do Município e 

promover a sua divulgação;
c) Colaborar com outras entidades e serviços de promoção da Ourive-

saria, Artesanato, Gastronomia e outras áreas de interesse turístico;
d) Programar e desenvolver ações destinadas à valorização e promoção 

turística do Concelho;
e) Assegurar a implementação de ações de desenvolvimento turístico, 

com o objetivo de consolidar a imagem externa do Concelho;
f) Colaborar com organismos regionais, nacionais e internacionais 

que fomentem o Turismo;
g) Colaborar na gestão de Postos de Turismo ou de Postos de Infor-

mação Municipais;
h) Coordenar e participar em atividades de animação e de informação 

turística em colaboração com os demais municípios;
i) Promover o intercâmbio turístico;
j) Estabelecer e desenvolver relações com os agentes económicos e 

empresariais, nomeadamente com as associações empresariais locais e 
agentes locais e regionais;

k) Organizar e gerir os Mercados e Feiras da competência do Muni-
cípio, bem como a venda ambulante, designadamente a elaboração de 
contratos, fiscalização e distribuição dos espaços, gestão dos espaços 
(obras de manutenção beneficiação), tratamento de todo o expediente 
relacionado com os Mercados Municipais, realização de concursos para 
adjudicação das lojas, realização de contratos, gestão do espaço (desig-
nadamente obras de manutenção, limpeza e desinfeção);

l) Realizar Feiras Promocionais, designadamente a Ourindústria e a 
Feira Nacional de Artesanato, receção de fichas de candidatura, distribui-
ção dos candidatos pelos espaços de acordo com critérios predefinidos 
e elaboração de contratos de ocupação;

m) Assegurar a verificação e o controlo metrológico, de acordo com 
a lei aplicável e vigente, bem como aplicar todos os procedimentos 
inerentes à metrologia legal;

n) Manter atualizada a informação referente à metrologia legal;
o) Emitir e conferir os documentos de cobrança das taxas de controlo 

metrológico;
p) Apresentar contas das taxas de controlo metrológico na Divisão 

de Contabilidade;
q) Zelar pela manutenção e bom funcionamento do equipamento e 

monitorização existente no laboratório;
r) Fornecer as informações e colaborar com as entidades ou organis-

mos públicos que intervêm na matéria;
s) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei, no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 32.º
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Compete, em geral, à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, a 
cargo de um Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a gestão do Serviço Municipal de Resíduos Urbanos, 
de acordo com o definido no regime jurídico vigente;

b) Cumprir a legislação em vigor no que concerne à implementação 
dos serviços de qualidade, ambiente e segurança, do Serviço Municipal 
de Resíduos Urbanos;

c) Elaborar, rever e propor a aprovação de regulamentos municipais 
relativos à higiene pública e limpeza urbana;

d) Garantir a limpeza das vias e locais públicos;
e) Manter em estado de salubridade os terrenos do domínio privado 

do Município;
f) Atuar sobre situações atentatórias à salubridade pública, promo-

vendo e executando ações de desratização e desinfestação;
g) Garantir a manutenção e a limpeza das instalações sanitárias mu-

nicipais;
h) Assegurar a manutenção e conservação dos arranjos urbanísticos 

existentes nos jardins e praças públicas, designadamente lagos, fontes 
luminosas, monumentos e afins;

i) Apreciação de projetos relativos resíduos urbanos incluídos no 
âmbito de projetos de loteamentos, urbanizações e edificações, incluindo 
participação nas vistorias para efeito da receção das obras;

j) Assegurar o funcionamento dos ecocentros;
k) Garantir a conservação das praias fluviais;

l) Assegurar a recolha de águas residuais domésticas das fossas séticas 
dos prédios que não se encontrem servidos com rede pública;

m) Assegurar a deteção e remoção de viaturas em estado de abandono 
na via pública, nos termos da legislação em vigor;

n) Cumprir e fazer cumprir as normas legais relativas a canídeos e 
felídeos;

o) Assegurar o bom funcionamento do centro de recolha oficial de 
animais de Gondomar, no âmbito das competências que a lei determine;

p) Fiscalizar e acompanhar a aplicação das disposições legais e regula-
mentos municipais no âmbito das competências desta Unidade Orgânica.

q) Assegurar outras tarefas que lhe sejam superiormente cometidas;
r) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica;
s) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal.
t) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas por 

lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 33.º
Divisão de Qualidade de Vida e Saúde Ambiental

Compete, em geral, à Divisão de Qualidade de Vida e Saúde Ambien-
tal, a cargo de um Chefe de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Realizar inquéritos, estudos e ensaios de campo para avaliação das 
condições de qualidade de vida no Município de Gondomar;

b) Elaborar e executar o Plano Anual de Educação Ambiental para 
o Município, visando a implementação de ações de sensibilização, in-
formação e formação sobre as temáticas do ambiente e da qualidade de 
vida, designadamente junto da população, comércio, serviços e escolas, 
entidades públicas e privadas e estabelecimentos industriais;

c) Gerir os Centros de Educação Ambiental do município.
d) Proceder ao levantamento das fontes poluidoras do município e 

planear, coordenar e zelar pela execução das ações necessárias à extinção 
dessas fontes;

e) Promover ações que visem defender o solo vivo e o subsolo, bem 
como as águas nascentes, rios e albufeiras;

f) Assegurar a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora de 
acordo com o previsto no regulamento geral de ruído ou outros regimes 
jurídicos associados;

g) Estudar, planear, acompanhar e gerir as linhas de água e rede hi-
drográfica, qualidade do ar, gestão de resíduos e ruído em colaboração 
com as entidades oficiais competentes;

h) Coordenar e acompanhar a limpeza das linhas de água a concretizar 
pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, no âmbito das competên-
cias municipais definidas nos regimes jurídicos associados;

i) Colaborar e garantir a boa instrução da avaliação do impacte ambien-
tal de projetos, planos, empreendimentos e outros, sejam municipais e ou 
intermunicipais, que pela natureza ou dimensão, venham a influenciar 
direta ou indiretamente a qualidade de vida dos munícipes;

j) Assegurar o controlo da qualidade dos resíduos a rececionar nos 
ecocentros e seu encaminhamento para destino final adequado;

k) Planear e implementar projetos de gestão de resíduos com vista ao 
cumprimento das metas Nacionais e Comunitárias, patentes nas normas 
jurídicas em vigor;

l) Planear e implementar ações que visem uma gestão racional da 
energia numa perspetiva de conservação e aumento da qualidade de vida;

m) Proceder ao planeamento e gestão de Hortas Urbanas Municipais;
n) Fiscalizar e acompanhar a aplicação das disposições legais e regula-

mentos municipais no âmbito das competências desta Unidade Orgânica;
o) Dar apoio técnico ou de fiscalização a outros serviços que direta 

ou indiretamente contribuam para a limpeza e higiene pública e a qua-
lidade de vida;

p) Assegurar outras tarefas que lhe sejam superiormente cometidas;
q) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica;
r) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal;
s) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 34.º
Divisão de Espaços Verdes

Compete, em geral, à Divisão de Espaços Verdes, a cargo de um Chefe 
de Divisão, as seguintes atribuições:

a) Elaborar e gerir o Plano Municipal de Espaços Verdes Urbanos e a 
Carta Verde Municipal, em articulação com a Divisão de Planeamento 
e SIG (Sistema de Informação Geográfica);
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b) Elaborar os estudos, os regulamentos e as normas necessários à 
criação e gestão dos espaços verdes urbanos, numa perspetiva funcional, 
técnica, estética e ambiental desses mesmos espaços;

c) Promover a construção, manutenção e requalificação de espaços 
verdes públicos;

d) Propor e acompanhar projetos de implantação de novas zonas 
verdes e de lazer de uso público;

e) Zelar pela manutenção e a gestão dos espaços verdes de uso público 
de enquadramento urbano, designadamente de lazer, prática desportiva 
e afins;

f) Gerir o Horto Municipal e selecionar espécies adequadas à constru-
ção e manutenção dos espaços verdes públicos, garantindo a continuidade 
das espécies autóctones;

g) Organizar e manter viveiros para utilização em espaços verdes;
h) Proceder à construção de Hortas Urbanas Municipais;
i) Organizar e manter o cadastro dos espaços verdes e o cadastro de 

arborização das áreas urbanas;
j) Assegurar o controlo fitossanitário das espécies botânicas e pro-

mover o combate a pragas e doenças vegetais existentes nos espaços 
verdes públicos;

k) Promover a instalação e a manutenção de sistemas de rega que 
garantam o uso sustentável da água nos espaços verdes públicos;

l) Apreciação de projetos relativos a espaços verdes incluídos no 
âmbito de projetos de loteamentos, urbanizações e edificações, incluindo 
participação nas vistorias para efeito de receção das obras;

m) Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e ferra-
mentas utilizadas na execução das tarefas que lhe são cometidas;

n) Fiscalizar e acompanhar a aplicação das disposições legais e regula-
mentos municipais no âmbito das competências desta Unidade Orgânica;

o) Assegurar outras tarefas que lhe sejam superiormente cometidas;
p) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica;
q) Participar ativamente na elaboração das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento da Câmara Municipal
r) O exercício, em geral, das atribuições e competências definidas 

por lei no âmbito da respetiva Unidade Orgânica.

Artigo 35.º
Gabinete de Apoio Administrativo às Divisões de Ambiente

e Serviços Urbanos, de Qualidade
de Vida e Saúde Ambiental e de Espaços Verdes

Compete ao Gabinete de Apoio Administrativo às Divisões de Am-
biente e Serviços Urbanos, de Qualidade de Vida e Saúde Ambiental e 
de Espaços Verdes, as seguintes atribuições:

a) Assegurar o apoio administrativo das referidas Divisões;
b) Assegurar todas as tarefas inerentes ao expediente e correspondên-

cia das referidas Divisões;
c) Secretariar as reuniões das referidas Divisões;
d) Assegurar o atendimento dos Munícipes e entidades, que se di-

rigem aos responsáveis da Divisão, marcando audiências sempre que 
necessário;

e) Assegurar a gestão documental das referidas Divisões;
f) Assegurar o funcionamento do sistema de gestão de reclamações, 

sugestões e requisições de serviço;
g) Assegurar a função de aprovisionamento e gestão de stocks das 

mencionadas Divisões;
h) Promover o controlo de assiduidade dos trabalhadores afetos às 

referidas Divisões.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 36.º
Comissões de Serviço

São mantidas, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, na sua atual redação, as 
Comissões de Serviço dos atuais dirigentes, que lideram as unidades 
orgânicas que não foram extintas.

Artigo 37.º
Alteração de atribuições

As atribuições dos diversos serviços da presente estrutura orgânica 
poderão ser alteradas por deliberação da Câmara Municipal ou pelo seu 
Presidente, sempre que razões de eficácia o justifiquem.

Artigo 38.º
Lacunas e omissões

As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais do Direito, pelo Presidente do Executivo Municipal.

Artigo 39.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento Orgânico do Município de Gondomar, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, em 20 de janeiro 
de 2011, com retificação publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 250, de 30 de dezembro de 2011.

Artigo 40.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à data da 
sua publicação no Diário da República, 2.ª série.

2 de janeiro de 2013. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Diretora Municipal, Dr.ª Maria Germana de Sousa Rocha.
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 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Despacho n.º 739/2013
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, faz -se público que a Assembleia Mu-
nicipal de Grândola, aprovou em 21 de dezembro de 2012, o novo 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, conforme a 
seguir se publica, em texto integral, na sequência da proposta da Câmara 
Municipal tomada em reunião de 11 de dezembro de 2012.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Carlos Vicente 
Morais Beato.

Câmara Municipal de Grândola

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Nota Justificativa
O Município de Grândola tem como uma das suas prioridades estra-

tégicas promover a modernização da administração municipal como 
elemento fundamental para uma governação autárquica qualificada 
e para uma maior eficiência e eficácia na prestação dos serviços aos 
cidadãos.

A consolidação da autonomia do Poder Local democrático nas últimas 
décadas, traduzida na descentralização de atribuições, em diversos domí-
nios, para as Autarquias Locais, pressupõe uma organização dos serviços 
autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às 
solicitações decorrentes das suas atribuições e competências.

O objetivo do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 
é promover uma administração municipal mais eficiente e modernizada, 
que contribua para a melhoria das condições de exercício da missão e 
das atribuições do Município.

O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu o en-
quadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Lo-
cais. Recentemente a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio proceder 
à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
aprovando o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado. Este diploma veio 
também determinar que os Municípios devem promover e fazer apro-
var a adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na mesma, 
até 31 de dezembro de 2012.

O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estipula que compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a apro-
vação do modelo de estrutura orgânica, definindo o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e equipas mul-
tidisciplinares.

O presente Regulamento é elaborado nos termos do disposto no 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea n) do 
n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, do artigo 6.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
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Artigo 1.º
Visão

O Município orienta a sua ação no sentido de:
a) Afirmar o Concelho de Grândola — e contribuir, simultaneamente, 

para a afirmação do Alentejo Litoral — enquanto Destino Turístico de 
Excelência;

b) Colocar o desenvolvimento concelhio e as oportunidades geradas 
ao serviço da crescente qualidade de vida dos cidadãos;

c) Promover o desenvolvimento integrado, sustentado e harmonioso, 
eliminando as assimetrias e as desigualdades.

Artigo 2.º
Missão

O Município tem como missão:
a) Prestar aos cidadãos um Serviço Público Autárquico cada vez 

mais eficaz e eficiente, simplificando procedimentos e aproximando 
os munícipes dos centros de decisão;

b) Assegurar a maior qualidade na prestação dos serviços essenciais e 
promover a aplicação sustentável dos recursos disponíveis, contribuindo 
para o bem -estar dos cidadãos e para que Grândola seja, cada vez mais, 
um Concelho onde apetece viver e onde vale a pena investir.

Artigo 3.º
Valores e objetivos

Na sua relação com os cidadãos, com as entidades da sociedade civil 
e com outros órgãos, o Município guiar -se -á pelos princípios que o 
regem e caracterizam: igualdade de tratamento dos cidadãos, isenção, 
independência, exigência, rigor e transparência.

Os serviços municipais pautam, ainda, a sua atividade pelos seguintes 
objetivos:

a) Realização plena, oportuna e eficiente dos objetivos definidos pelos 
órgãos representativos do Município;

b) Obtenção de elevados padrões de qualidade dos serviços pres-
tados;

c) Máximo aproveitamento possível dos recursos humanos e financei-
ros disponíveis no quadro de uma gestão racionalizada e moderna;

d) Promoção da participação das entidades locais e dos cidadãos em 
geral nas decisões e na atividade municipal;

e) Dignificação e valorização dos trabalhadores municipais;
f) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural do 

Concelho;
g) Contribuição para a crescente qualidade e relevância do Serviço 

Público Autárquico
Artigo 4.º

Princípios de funcionamento
No desempenho das suas atribuições, os serviços municipais funcio-

narão subordinados aos seguintes princípios:
a) Planeamento;
b) Coordenação e cooperação;
c) Evolução;
d) Delegação de competências;

Artigo 5.º
Princípio de planeamento

1 — A ação dos serviços municipais será permanentemente referen-
ciada a um planeamento global e sectorial, definido pelos órgãos autár-
quicos municipais, em função da necessidade de promover a melhoria 
de condições de vida das populações e desenvolvimento económico, 
social e cultural do Concelho.

2 — Os serviços colaborarão com os órgãos municipais na formu-
lação dos diferentes instrumentos de planeamento e programação que, 
uma vez aprovados, serão vinculativos e deverão ser obrigatoriamente 
respeitados e seguidos na atuação dos Serviços.

Artigo 6.º
Princípio da Coordenação e Cooperação

1 — As atividades dos serviços municipais, especialmente aquelas 
que se referem à execução dos planos e programas de atividades, serão 
objeto de coordenação nos diferentes níveis.

2 — A cooperação intersectorial deverá ser preocupação permanente 
e será assegurada de modo regular e sistemático, em reuniões de coorde-
nação intersectorial, podendo também ser decidida a criação de grupos 

de trabalho para a melhor concretização de projetos e atividades que 
envolvam a ação conjugada de diferentes setores.

Artigo 7.º
Princípio da evolução

1 — A estrutura e organização dos serviços municipais não são rígidas 
e imutáveis, antes requerem a flexibilidade e as medidas de adequação 
que permitam fazer face a novas solicitações e competências, no sentido 
de se incrementar em quantidade e em qualidade os serviços prestados 
às populações.

2 — Os responsáveis pelos serviços, ou através destes, qualquer 
trabalhador municipal, deverão colaborar na melhoria permanente da 
estrutura e organização, propondo as medidas que considerem adequadas 
à melhoria do desempenho das diferentes tarefas.

Artigo 8.º
Delegação de competências

1 — A delegação de competências deverá ser exercida em todos os 
níveis de direção, sendo utilizada como instrumento privilegiado de 
desburocratização e de modernização administrativa, criando condições 
para uma maior rapidez e objetividade nas decisões;

2 — O exercício de funções, em regime de substituição, abrange os 
poderes delegados e subdelegados no substituto, salvo se o despacho de 
delegação ou subdelegação ou o que determina a substituição, dispuser 
expressamente em contrário;

3 — As delegações e subdelegações de competências são revogáveis 
a todo o tempo e, salvo nos casos de falta ou impedimento temporário, 
caducam com a mudança do delegante ou subdelegante e do delegado 
ou subdelegado;

4 — As delegações e subdelegações de competências não prejudicam, 
em caso algum, o direito de avocação ou de direção e o poder de revogar 
os atos praticados;

5 — A entidade delegada ou subdelegada deverá sempre mencionar 
essa qualidade nos atos que pratique por delegação ou subdelegação.

Artigo 9.º
Substituição casuística dos níveis de direção e de chefia

Sem prejuízo do regime de substituição legalmente previsto, nas 
faltas e impedimentos dos titulares dos cargos de direção e de chefia ou 
equiparados, o exercício das respetivas funções poderá ser assegurado 
por outros funcionários, mediante despacho do presidente da Câmara 
ou vereador com competência por aquele delegada.

Artigo 10.º
Modelo de estrutura orgânica

1 — A organização dos serviços municipais obedece ao modelo es-
trutural misto;

2 — O modelo de estrutura matricial é aplicado no desenvolvimento 
de projetos e objetivos transversais, no âmbito da Coordenação Estra-
tégica, Cooperação, Comunicação, Gestão dos Fundos Comunitários, 
Modernização Administrativa, Inovação Tecnológica, Desenvolvimento 
Económico e Turístico e Apoio Jurídico, por meio de equipas multi-
disciplinares;

3 — O modelo de estrutura hierarquizada é aplicado às restantes 
áreas de atividade.

Artigo 11.º
Unidades orgânicas flexíveis

1 — O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município 
de Grândola é fixado em 5;

2 — Para os efeitos do número anterior foi tido em consideração o 
disposto no artigo 4.º, n.º 3 do artigo 7.º, artigo 8.º e artigo 9.º, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 12.º
Subunidades orgânicas

O número máximo de subunidades orgânicas do Município de Grân-
dola é fixado em 15.

Artigo 13.º
Equipas multidisciplinares

1 — O número máximo de equipas multidisciplinares do Município 
de Grândola é fixado em 1;



1684  Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 

2 — Para os efeitos do número anterior foi tido em consideração o 
disposto no n.º 2 do artigo 10.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 14.º
Estatuto remuneratório dos chefes equipas multidisciplinares
O chefe da equipa multidisciplinar será remunerado com equiparação 

a cargos de direção intermédia de 1.º grau ou de 2.º grau, em função da 
natureza e da complexidade das funções que a respetiva equipas tiver 
de assumir. A definição da remuneração será efetuada no despacho do 
Presidente da Câmara de designação do chefe da equipa multidisciplinar.

Artigo 15.º
Área e requisitos de recrutamento dos cargos
de direção intermédia de 3.º grau ou inferior

Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º graus 
são recrutados, nos termos da lei em vigor.

Artigo 16.º
Identificação dos níveis remuneratórios

dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior
1 — Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau — Remuneração — 

6.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior: 2.025,35 €;
2 — Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau — Remuneração — 

96 % da 6.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior: 
1.944,34 €;

3 — Cargo de Direção Intermédia de 5.º Grau — Remuneração — 
76 % da 6.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior: 
1.539,27 €;

4 — Para os efeitos dos números anteriores foi tido em consideração 
o estatuído no artigo 10.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

1 — O presente regulamento de organização dos serviços municipais, 
bem como a respetiva estrutura, entram em vigor no dia 1 de janeiro de 
2013, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto;

2 — A aplicação do disposto no número anterior fica suspensa, nos 
termos do estatuído nos números 3, 4 e 7 do artigo 25.º do supracitado 
diploma.

Artigo 18.º
Revogação

1 — Com a entrada em vigor do presente regulamento, são revogados 
todos os demais diplomas, respeitantes à Organização dos Serviços 
Municipais da Câmara Municipal de Grândola, desconformes com o 
presente;

2 — A aplicação do disposto no número anterior fica suspensa, nos 
termos do estatuído nos números 3, 4 e 7 do artigo 25.º do supracitado 
diploma.

Artigo 19.º
Interpretação

Compete ao Presidente da Câmara decidir, com base nas leis em 
vigor, sobre eventuais dúvidas de interpretação ou omissões do presente 
regulamento.

206652444 

 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Edital (extrato) n.º 43/2013

Regulamento de Cedência de Espaços do Pavilhão de Apoio
a Pequenas e Médias Empresas,

sito na Zona Industrial de Idanha -a -Nova
Engenheiro Álvaro José Cachucho Rocha, Presidente da Câmara 

Municipal de Idanha -a -Nova, em cumprimento do disposto nos n.os 1 
e 2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna público que, sob 
proposta da Câmara Municipal de 14 de setembro e 26 de outubro de 
2012, o Regulamento de Cedência de Espaços do Pavilhão de Apoio 
a Pequenas e Médias Empresas, sito na Zona Industrial de Idanha -a-
-Nova, foi aprovado, por unanimidade, na sessão ordinária da Assem-

bleia Municipal de Idanha -a -Nova de 30 de dezembro de 2012, ao 
abrigo das competências que lhe são cometidas em matéria regula-
mentar, previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º conjugada com a 
alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambas da mesma Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

Mais torna público que, nos termos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, o projeto foi submetido a 
apreciação pública, por um período de trinta dias contados da sua pu-
blicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho de 
2012, tendo -se procedido igualmente à sua publicitação através de edital 
que foi afixado nos locais de estilo e, em cumprimento do estabelecido 
no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, foi sujeito 
a audiência dos interessados.

Foram incluídas as sugestões apresentadas pela Assembleia Municipal 
em sua reunião de 25 de setembro de 2012.

Torna público que o regulamento será publicitado através de edital nos 
lugares de estilo e no portal do Município de Idanha -a -Nova na Internet 
em www.cm -idanhanova.pt, bem como no Diário da República.

Nos termos do seu artigo 28.º, o regulamento entra em vigor 15 dias 
após a sua publicação.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Enge-
nheiro Álvaro José Cachucho Rocha.

306646329 

 Edital (extrato) n.º 44/2013

Regulamento de Cedência de Espaços do Centro Logístico 
Agroalimentar do Ladoeiro

Engenheiro Álvaro José Cachucho Rocha, presidente da Câmara 
Municipal de Idanha -a -Nova, em cumprimento do disposto nos n.os 1 e 
2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna público que, sob proposta 
da Câmara Municipal de 14 de setembro e 26 de outubro de 2012, o 
Regulamento de Cedência de Espaços do Centro Logístico Agroalimen-
tar do La doeiro foi aprovado, por unanimidade, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Idanha -a -Nova de 30 de dezembro de 2012, ao 
abrigo das competências que lhe são cometidas em matéria regulamentar, 
previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, conjugada com a alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º, ambas da mesma Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

Mais torna público que, nos termos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, o projeto foi submetido a 
apreciação pública, por um período de trinta dias contados da sua pu-
blicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho de 
2012, tendo -se procedido igualmente à sua publicitação através de edital 
que foi afixado nos locais de estilo e, em cumprimento do estabelecido 
no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, foi sujeito 
a audiência dos interessados.

Foram incluídas as sugestões apresentadas pela Assembleia Municipal 
em sua reunião de 25 de setembro de 2012.

Torna público que o regulamento será publicitado através de edital 
nos lugares de estilo e no portal do Município de Idanha -a -Nova na 
Internet em www.cm -idanhanova.pt, bem como no Diário da República.

Nos termos do seu artigo 28.º, o regulamento entra em vigor 15 dias 
após a sua publicação.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Enge-
nheiro Álvaro José Cachucho Rocha.

306646726 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso n.º 630/2013
Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal 

de Lagoa (Algarve):
Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 2, do Artigo 22.º, 

do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e alterações vigentes, em 
conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária realizada 
no dia 26 de dezembro de 2012, irá decorrer o período de discussão 
pública relativo a Operação Urbanística de Loteamento (Unidade de 
Execução AEE2) a levar a efeito no prédio sito em Lagoas Brancas, 
Freguesia e Concelho de Lagoa, a favor de AGII Atlântico — Sociedade 
de Gestão e Investimento Imobiliário, S. A. , de acordo com competente 
proposta anexa ao processo.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da data 
de publicação do presente Aviso no Diário da República e decorrerá 
pelo período de 15 dias.
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Os interessados poderão consultar a proposta de loteamento, na Secção 
Administrativa de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante 
o horário normal de expediente.

As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas por 
escrito e apresentadas na Secção Administrativa de Obras e Urbanismo, 
desta Câmara Municipal.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Inácio 
Marques Eduardo.

306653513 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Despacho n.º 740/2013
Carlos Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Loures, em 

cumprimento do disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, no Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna público que a Assembleia Muni-
cipal de Loures aprovou, na sua 2.ª reunião da 5.ª sessão ordinária de 
27 de dezembro de 2012, a proposta n.º 700/2012, relativa à alteração 
da Orgânica dos Serviços do Município de Loures por adaptação à Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, aprovada na 5.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 5 de dezembro de 2012, 
que a seguir se publica:

ANEXO

Alteração da Orgânica dos Serviços do Município 
de Loures por Adaptação à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto

É alterado o texto da Proposta n.º 784/2010, aprovada na 22.ª reunião 
da Câmara Municipal, realizada em 17 de novembro de 2010, e na 
5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 16 de de-
zembro de 2010 e publicada no Boletim de Deliberações e Despachos 
de 17 de dezembro de 2010, para adaptação à Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, nos seguintes termos:

a) Do Anexo I, os artigos 1.º a 7.º, 9.º, 10.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 
19.º, 21.º e 23.º são alterados, os artigos 12.º e 20.º são revogados e são 
aditados os artigos 8.º -A e 21.º do Anexo II, são alterados os artigos 1.º 
a 4.º, 6.º a 12.º, é revogado o artigo 5.º e são aditados os artigos 12.º -A 
e 12.º -B;

b) Do Anexo III, são revogados os artigos 1.º e 3.º e é aditado o 
artigo 4.º

O texto consolidado do Título I e Título II do Anexo I, do Capítulo I 
do Anexo II e do Anexo III, da Proposta n.º 784/2010, que se referem 
à estrutura orgânica dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de 
Loures é o seguinte:

ANEXO I

Texto consolidado

TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

A presente Orgânica dos Serviços do Município de Loures procede à 
reestruturação dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures 
(SM) por aplicação do regime jurídico da organização dos serviços das 
autarquias locais, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, e pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 2.º
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

A natureza jurídica e a orgânica dos atuais Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento serão objeto de definição autónoma no quadro 
da aplicação da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Artigo 3.º
Princípios e objetivos gerais

1 — Os serviços municipais asseguram, no âmbito da preparação 
e execução das decisões dos órgãos municipais, sob superintendência 
do Presidente da Câmara Municipal, a prossecução das atribuições do 
Município de Loures.

2 — Os serviços municipais asseguram, no âmbito da sua atuação, o 
respeito pelos princípios legais e constitucionais que regulam a atividade 
administrativa.

3 — Os serviços municipais devem promover, ativamente, a melho-
ria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, nomeadamente, 
a qualidade do atendimento, a participação e a resposta oportuna ao 
cidadão, a desburocratização, a racionalização de meios e a eficiência 
na afetação de recursos públicos.

4 — Deve ser motivada a participação dos cidadãos, na definição 
das medidas necessárias à prossecução das atribuições municipais e dos 
objetivos referidos nos números anteriores, nomeadamente através da 
informação e de meios de auscultação eficazes.

Artigo 4.º
Gestão de recursos humanos e mapas de pessoal

1 — Todos os postos de trabalho dos Serviços Municipais da Câmara 
Municipal de Loures são previstos num mapa de pessoal único, não 
sendo permitida a criação de outros mapas de pessoal.

2 — Sem prejuízo da adequada estabilidade laboral, no âmbito do 
respetivo mapa de pessoal, e do respeito pelos direitos dos trabalhadores, 
salvaguardados na lei, a gestão dos recursos humanos deve privilegiar a 
flexibilidade na afetação, de postos de trabalho e de trabalhadores aos 
serviços, a formação e a qualificação de recursos humanos, de acordo 
com o desenvolvimento e prioridade das atividades dos serviços e as 
necessidades dos próprios trabalhadores.

3 — A afetação de meios humanos aos serviços deve ter em conside-
ração, nomeadamente, as necessidades resultantes das opções do plano 
de atividades, numa ótica de gestão previsional de recursos.

Artigo 5.º
Gestão financeira

A sustentabilidade financeira faz parte dos objetivos dos serviços 
municipais, considerando, na afetação de recursos, as disponibilidades 
efetivas, a evolução da execução, a cada momento, do orçamento, nas 
componentes da receita e despesa, e a permanente avaliação custo be-
nefício das decisões.

Artigo 6.º
Modelos da estrutura orgânica

1 — A estrutura orgânica dos Serviços Municipais da Câmara Muni-
cipal de Loures adota o modelo estrutural misto, nos termos do n.º 2 do 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, caracterizado por:

a) Estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nuclea-
res, flexíveis e subunidades orgânicas;

b) Estrutura matricial, constituída por equipas multidisciplinares.

TÍTULO II
Serviços municipais

CAPÍTULO I

Estrutura nuclear

SECÇÃO I

Composição e competências comuns

Artigo 7.º
Composição

1 — Sem prejuízo da estrutura da Polícia Municipal e do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, a estrutura nuclear dos Serviços Muni-
cipais da Câmara Municipal de Loures é composta, pelas seguintes 
unidades orgânicas:

a) Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão Administrativa 
(DMAIGA);
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b) Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU);
c) Departamento de Obras, Mobilidade e Energia (DOME);
d) Departamento de Educação (DE);
e) Departamento de Ambiente e Transportes Municipais (DATM);
f) Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH);
g) Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ);
h) Departamento de Recursos Humanos (DRH);
i) Departamento de Gestão Administrativa (DGA);
j) Departamento de Planeamento, Finanças e Logística (DPFL);
k) Departamento de Apoio Institucional (DAI).

2 — Integram a Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão 
Administrativa o Departamento de Gestão Administrativa (DGA) e o 
Departamento de Apoio Institucional (DAI).

3 — Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, um dos cargos 
dirigentes da estrutura nuclear não pode ser provido.

4 — Têm organização própria, autónoma, o Serviço Municipal de 
Proteção Civil, previsto na Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, e a 
Polícia Municipal de Loures, com Regulamento aprovado por delibe-
ração da Assembleia Municipal de Loures, de 9 de Setembro de 2009, 
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2010, de 
11 de Fevereiro.

Artigo 8.º
Competências comuns

1 — Sem prejuízo das competências, fixadas em lei, para os dirigentes 
municipais, constituem competências comuns dos serviços municipais:

a) Apoiar o executivo na definição e implementação e executar as 
políticas e estratégias respeitantes à Governação Municipal;

b) Promover os atos necessários à prossecução das atribuições do 
Município e ao exercício das competências dos órgãos municipais e 
dos seus titulares, relacionadas com as áreas de competências próprias 
e comuns, definidas na presente Orgânica, e colaborar ativamente na 
prossecução conjunta das demais atribuições do Município;

c) Promover a articulação com os demais serviços e, quando seja o 
caso, com as entidades que prestam serviços públicos no território do 
Município de Loures, na prossecução de objetivos e na realização de 
atividades ou tarefas comuns ou complementares, nomeadamente, na 
elaboração e execução de planos e programas intersetoriais, na resposta 
atempada ao cidadão e na harmonização das diversas intervenções;

d) Assegurar a gestão dos procedimentos, garantindo a respetiva 
regularidade e celeridade, nomeadamente, através de um gestor do 
procedimento e, quando necessário, assegurando a intervenção atempada 
de outros serviços;

e) Verificar, cumprir e informar da legalidade dos atos, nomeadamente, 
em assuntos a submeter a outros serviços ou a decisão superior.

SECÇÃO II

Competências específicas

Artigo 8.º -A
Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão Administrativa

1 — A Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão Adminis-
trativa (DMAIGA) tem por missão assegurar a coordenação dos serviços 
de apoio institucional e administrativo à governação e à organização 
municipal.

2 — Integram a Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão 
Administrativa (DMAIGA):

a) O Departamento de Gestão Administrativa com as competências 
definidas no artigo 17.º;

b) O Departamento de Apoio Institucional, com as competências 
definidas no artigo 19.º

3 — A Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão Adminis-
trativa (DMAIGA) assegura, ainda, as seguintes competências:

a) Apoiar a Presidência e a Governação Municipal no que diz respeito 
à gestão estratégica do Município e à avaliação dos resultados da ação 
municipal;

b) Promover a adequação da organização dos serviços municipais 
à evolução das necessidades, em termos da sua estruturação orgânica, 
da economia, eficácia, eficiência e qualidade dos sistemas de gestão e 
monitorização do clima organizacional;

c) Assegurar a receção das questões colocadas pelos munícipes à 
Presidência da Câmara Municipal, a prestação atempada de informações, 
pelos serviços e o acompanhamento dos correspondentes processos;

d) Prestar o demais apoio geral ao Presidente da Câmara Municipal 
no exercício das suas competências.

4 — A área funcional, referida no n.º 3, sob direção do Diretor Mu-
nicipal, é designada como Gabinete de Apoio à Presidência, sem que 
constitua uma unidade orgânica autónoma.

5 — Pode, ainda, a Direção Municipal de Apoio Institucional e Gestão 
Administrativa ser incumbida, pelo Presidente da Câmara Municipal, 
no exercício da sua competência de superintendência dos serviços mu-
nicipais, prevista no artigo 72.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
da coordenação de outros serviços, quando se revele necessário ou 
conveniente à missão que lhe está definida.

Artigo 9.º
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

1 — Constitui missão do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) assegurar as funções técnicas, administrativas e 
operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, 
nos domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana e 
do urbanismo.

2 — Para a realização da respetiva missão compete ao Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística:

2.1 — No âmbito do planeamento municipal de ordenamento do 
território:

a) Coordenar o Plano Diretor Municipal (PDM) com os planos de 
nível superior e com os planos intermunicipais;

b) Coordenar o processo de monitorização do Plano Diretor Municipal 
e propor a abertura de processos de revisão, alteração ou suspensão do 
mesmo, bem como informar da oportunidade de elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial;

c) Elaborar os termos de referência dos planos municipais de orde-
namento do território;

d) Elaborar os planos municipais de ordenamento do território, de grau 
inferior ao PDM, e as medidas preventivas ou normas provisórias, bem 
como proceder à sua revisão ou alteração, quando necessário;

e) Promover a intervenção de outras estruturas municipais, no âmbito 
das ações de planeamento da sua competência;

f) Propor os instrumentos de execução dos planos municipais de 
ordenamento do território e apoiar a sua concretização, nomeadamente, 
através da elaboração de programas de execução, assegurando a cola-
boração das entidades públicas e privadas;

g) Assegurar o direito à informação e à participação dos cidadãos, no 
âmbito do planeamento do ordenamento do território;

h) Elaborar a estratégia ou programa estratégico de reabilitação urbana, 
no âmbito, de operações de reabilitação urbana simples ou sistemática, 
respetivamente;

i) Assegurar a elaboração dos instrumentos de planeamento aplicáveis 
às áreas sujeitas a ações de reabilitação urbanística ou de qualificação 
urbana, designadamente, planos parciais, planos de pormenor e planos 
de salvaguarda;

j) Delimitar áreas de reabilitação urbana em instrumento próprio ou 
através da aprovação de um plano de reabilitação urbana;

k) Definir a operação de reabilitação urbana para cada uma das áreas 
delimitadas como de reabilitação urbana;

l) Definir o modelo de execução mais adequado às diferentes opera-
ções de reabilitação urbana;

m) Acompanhar e avaliar as diferentes operações de reabilitação 
urbana, elaborando, anualmente, relatórios de monitorização;

n) Elaborar o relatório de avaliação da execução da operação de 
reabilitação urbana;

o) Promover as intervenções tendentes à execução das operações de 
reabilitação urbana sistemática;

p) Definir a delimitação de Unidades de Execução ou de Interven-
ção, que correspondam à área de intervenção de plano de pormenor de 
reabilitação urbana;

q) Coordenar os instrumentos de execução das operações da reabi-
litação urbana;

r) Estudar e propor o regime especial de taxas municipais;
s) Gerir o sistema de informação georreferenciada, nomeadamente, 

no que se refere à articulação com os sistemas nacionais e internacio-
nais de informação geográfica, obtendo os levantamentos foto, vídeo 
e cartográficos necessários e promovendo a recolha e processamento 
da informação alfanumérica e cartográfica de base, para a elaboração 
da cartografia digital;

t) Estudar e apresentar propostas no domínio da toponímia.

2.2 — No âmbito da gestão urbanística:
a) Assegurar o direito à informação, nomeadamente, através da pres-

tação das informações especialmente previstas em lei;
b) Receber e proceder à apreciação liminar dos pedidos de operações 

urbanísticas;
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c) Assegurar a realização dos procedimentos de controlo prévio das 
operações urbanísticas, nomeadamente, de informação prévia, licencia-
mento de operações de loteamento e obras de urbanização e de autoriza-
ção ou licenciamento de obras de edificação, verificando e assegurando 
o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão 
territorial e propondo, superiormente, a decisão dos respetivos proce-
dimentos;

d) Propor a rejeição de comunicações prévias que não cumpram as 
normas legais e regulamentares;

e) Promover as consultas, nomeadamente, públicas, previstas em lei 
e ou regulamentos;

f) Promover a audiência de interessados;
g) Propor o teor do parecer a emitir nas obras em que a lei o preveja;
h) Fiscalizar, tecnicamente, a conformidade da realização das opera-

ções urbanísticas com as disposições legais e regulamentares e prevenir 
os perigos que, da sua realização, possam resultar para a saúde e segu-
rança das pessoas, nomeadamente, no que diz respeito à conformidade 
com o respetivo projeto e aos trabalhos preparatórios e complementares 
à sua realização;

i) Propor, no âmbito das operações urbanísticas da competência do 
serviço, as medidas de tutela da legalidade urbanística, nomeadamente, 
de embargo, da correção e de intimação para demolição de obras ile-
gais detetadas, quer em propriedade particular, quer em propriedade 
municipal ocupada com uso não habitacional, na sequência de vistoria 
efetuada;

j) Apreciar e dar parecer sobre processos de legalização decorrentes 
de situações detetadas no âmbito das vistorias efetuadas;

k) Propor a posse administrativa para execução coerciva das medidas 
de tutela da legalidade e assegurar os procedimentos necessários à con-
cretização da posse no que diz respeito à execução coerciva;

l) Promover a elaboração, alteração ou revisão dos regulamentos 
municipais de urbanização e ou de edificação, de compensações urba-
nísticas e relativos ao lançamento e liquidação das taxas e prestação 
de caução, monitorizando a sua aplicação, em ordem a garantir a sua 
atualidade e adequação;

m) Promover a elaboração de contratos de natureza urbanística, no-
meadamente, nos casos de pedido de reapreciação, previstos na lei, de 
contratos de urbanização e de contratos de cooperação ou concessão 
do domínio municipal a moradores, no âmbito de loteamentos e ur-
banizações;

n) Verificar o cumprimento das obrigações dos promotores e dos 
contraentes, previstas na lei ou nos contratos de natureza urbanística;

o) Assegurar o licenciamento e fiscalização das instalações de abas-
tecimento de combustíveis;

p) Efetuar a participação dos atos que constituam ilícitos contraordena-
cionais, no âmbito das operações urbanísticas da competência do serviço, 
remetendo -os à Polícia Municipal para o respetivo procedimento;

q) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das operações urbanísticas 
da competência do serviço, nos casos previstos na lei;

r) Assegurar os demais procedimentos previstos na lei e nos regu-
lamentos, especialmente, no Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
ficação;

s) Assegurar o exercício das competências da Câmara Municipal, 
previstas em lei, relativas a ascensores, monta -cargas, escadas mecâ-
nicas e tapetes rolantes, bem como a outros equipamentos elétricos e 
eletromecânicos;

t) Liquidar as taxas e outras receitas municipais, devidas no âmbito 
das operações urbanísticas;

u) Elaborar os alvarás e assegurar a respetiva emissão.

2.3 — No âmbito da gestão urbanística de projetos estruturantes:
a) Assegurar as competências, referidas no número anterior, consi-

derando o impacto urbanístico e económico dos projetos estruturantes 
no Município de Loures, considerando -se para o efeito, como proje-
tos estruturantes, as operações urbanísticas que, pela sua localização, 
dimensão e relevante interesse público, sejam determinantes para o 
desenvolvimento do Município de Loures;

b) Emitir parecer, nos termos da lei, relativamente a obras promovidas 
pela Administração Pública.

Artigo 10.º
Departamento de Obras, Mobilidade e Energia

1 — Constitui missão do Departamento de Obras, Mobilidade e Ener-
gia (DOME), assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas 
e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município 
nos domínios do equipamento rural e urbano, energia, transportes e 
comunicações.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Obras, 
Mobilidade e Energia exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito da construção de equipamentos coletivos, espaços 
públicos e infraestruturas:

a) Projetar e promover as obras de construção de parques urbanos e 
outros espaços verdes do Município;

b) Projetar e promover as obras de construção de equipamentos co-
letivos;

c) Projetar e promover as obras de construção de parques infantis, não 
incluídos em equipamentos escolares e desportivos, que se encontrem 
sob gestão direta da Câmara Municipal;

d) Projetar e promover as obras de construção dos cemitérios e dos 
equipamentos cemiteriais;

e) Assegurar a realização eficiente, técnica e económica dos projetos;
f) Projetar e promover as obras de infraestruturas municipais, nomea-

damente rodoviárias, não afetas a outros serviços ou entidades.

2.2 — No âmbito da conservação de equipamentos coletivos:
a) Promover as obras de manutenção e conservação dos equipamen-

tos, abrangendo as obras de conservação e manutenção dos cemitérios 
e dos parques infantis, não incluídos em equipamentos escolares, des-
portivos ou sob gestão do Departamento de Ambiente ou das Juntas 
de Freguesia;

b) Assegurar a realização eficiente, técnica e economicamente, dos 
projetos;

c) Promover o lançamento de empreitadas, assegurar a existência e 
fiscalizar a execução do projeto e assegurar os procedimentos necessários 
ao exercício dos direitos e demais obrigações do Município, enquanto 
dono da obra;

d) Assegurar as atividades de natureza oficinal de apoio geral, com 
exceção das oficinas de mecânica auto;

e) Assegurar a conservação e manutenção dos equipamentos elétricos, 
eletromecânicos e instalações de telecomunicações municipais ou a 
cargo do Município;

f) Programar, executar e controlar as intervenções por administração 
direta.

2.3 — No âmbito da mobilidade, obras viárias e transportes públicos:
a) Apoiar a definição e executar a política do Município, no que se 

refere à mobilidade sustentável;
b) Projetar e gerir o sistema de circulação viária e de estacionamento, 

nomeadamente, no que diz respeito ao seu ordenamento e sinalização;
c) Identificar as necessidades de acessibilidade e circulação pedonal, 

específicas dos aglomerados populacionais do Concelho, propondo e 
desenvolvendo as medidas adequadas;

d) Elaborar, desenvolver, controlar e avaliar com o Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil a aplicação do plano municipal de segurança 
rodoviária;

e) Identificar as necessidades de deslocação de pessoas e mercado-
rias no Concelho e de expansão e adequação da rede de transportes 
públicos;

f) Centralizar os dados sobre o sistema de transportes públicos que 
serve o Município de Loures;

g) Fornecer o apoio técnico e administrativo necessário ao relacio-
namento do Município com o Governo, Autoridade Metropolitana de 
Transportes, operadores e outros intervenientes no sistema de trans-
portes, com o objetivo de definir e implementar uma adequada rede de 
transportes públicos;

h) Planear a rede, complementar ou supletiva, de transportes de na-
tureza municipal;

i) Assegurar o exercício das competências da Câmara Municipal, 
previstas em lei, relativas à atividade de transportes em táxi;

j) Promover o lançamento de empreitadas para construção, manuten-
ção e conservação de infraestruturas rodoviárias, assegurar a existência 
e fiscalizar a execução do plano de segurança das obras e assegurar os 
procedimentos necessários ao exercício dos direitos e obrigações do 
Município, enquanto dono da obra.

k) Participar no desenvolvimento das Redes de Nova Geração, no qua-
dro das competências e obrigações do Município, legalmente definidas, 
assegurando o relacionamento com os operadores e a gestão das que 
forem construídas no âmbito de operações urbanísticas e cedidas para o 
domínio público, após o termo do procedimento urbanístico;

l) Coordenar, com exceção do respetivo licenciamento, quando este 
tenha natureza urbanística, as intervenções dos diversos operadores, 
públicos e privados, no solo e subsolo do espaço público, promovendo, 
nomeadamente, a elaboração do cadastro das redes, integrado e geor-
referenciado, em articulação com o Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística e os Serviços Municipalizados;

m) Coordenar outras ocupações das ruas e praças do Município;
n) Programar, executar e controlar as intervenções, por administração 

direta.
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2.4 — No âmbito da energia:
a) Elaborar os estudos e projetos elétricos e eletrotécnicos de ilumi-

nação pública, monumental e ornamental e assegurar a respetiva gestão;
b) Assegurar o relacionamento técnico e acompanhar a execução do 

contrato de concessão em baixa tensão e verificar o respetivo cumpri-
mento;

c) Assegurar uma adequada gestão da energia, no âmbito das ativi-
dades, serviços e equipamentos municipais e promover a eficiência e a 
segurança energética das instalações e equipamentos municipais;

d) Assegurar a realização dos projetos e das obras de eletricidade 
e de telecomunicações do Município, que não se incluam no objeto 
da concessão e não sejam objeto de empreitadas no âmbito de outras 
obras municipais;

e) Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos elétricos e 
eletromecânicos do Município;

f) Assegurar a conservação e manutenção das instalações de teleco-
municações municipais ou a cargo do município.

2.5 — No âmbito do apoio topográfico:
a) Realizar levantamentos e estudos topográficos;
b) Realizar, nesta área, as demais atividades de apoio técnico de 

topografia.

Artigo 11.º
Departamento de Educação

1 — Constitui missão do Departamento de Educação (DE) assegurar o 
exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem 
à prossecução das atribuições do Município no domínio da educação.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Edu-
cação exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito do desenvolvimento curricular educativo:
a) Planear, assegurar ou apoiar a participação da Câmara Munici-

pal nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares e Escolas não 
Agrupadas;

b) Aferir e emitir pareceres sobre orçamentos dos Agrupamentos 
Escolares e Escolas não Agrupadas;

c) Desenvolver e incentivar a criação de planos de intervenção pe-
dagógica;

d) Desenvolver, dinamizar e apoiar projetos educativos;
e) Estabelecer e promover relações com IPSS, com entidades educati-

vas privadas ou cooperativas e demais agentes educativos e estabelecer, 
desenvolver e promover a gestão de parcerias;

f) Promover a ligação do Município às Associações de Pais e Encar-
regados de Educação;

g) Promover, de acordo com os modelos instituídos, a gestão das 
Atividades de Enriquecimento Curricular e respetiva avaliação;

h) Assegurar a gestão interna dos projetos do pré -escolar e do ensino 
básico;

i) Promover e assegurar, quando necessário, os planos de intervenção 
especiais;

j) Apoiar a criação e a dinamização de novas Associações de Pais e 
Encarregados de Educação e assegurar a ligação às estruturas Concelhias 
ou outras, das Associações de Pais e Encarregados de Educação;

k) Assegurar a relação com entidades organizadoras de Atividades 
de Tempos Livres;

l) Assegurar a realização e gestão de ações e eventos de interesse 
educativo.

2.2 — No âmbito da ação social escolar:
a) Criar, assegurar e desenvolver prolongamentos de horário nos 

Jardins -de -Infância, em parceria com os Agrupamentos Escolares;
b) Criar, assegurar, desenvolver e gerir o serviço de refeições no pré-

-escolar e Ensino Básico, incluindo o controlo da qualidade do serviço 
de refeições;

c) Assegurar, conjuntamente com os Agrupamentos Escolares, a gestão 
dos auxílios económicos e promover o controlo da sua atribuição;

d) Assegurar e desenvolver os transportes escolares no ensino bá-
sico e secundário, incluindo o transporte dos alunos com Necessidades 
Educativas Específicas;

e) Assegurar, em parceria com os agrupamentos escolares, o controlo 
financeiro e de gestão do SASE;

f) Assegurar, em parceria com os Agrupamentos Escolares, a gestão 
dos seguros escolares;

g) Elaborar propostas de recrutamento de pessoal a afetar aos serviços 
de ação social escolar;

h) Gerir o pessoal não docente afeto à ação social escolar;
i) Criar e aplicar instrumentos transversais de gestão da ação social 

escolar.

2.3 — No âmbito do planeamento da educação e gestão da rede 
escolar:

a) Planear a rede educativa, no âmbito da Carta Educativa, e participar 
na sua monitorização;

b) Assegurar e aplicar, nos domínios da gestão da rede escolar, as 
orientações municipais para o setor da educação;

c) Gerir a rede de recursos educativos de competência municipal;
d) Acompanhar a gestão de creches associadas a equipamentos edu-

cativos;
e) Emitir pareceres sobre a rede educativa;
f) Avaliar, emitir parecer e elaborar propostas para protocolos de 

descentralização;
g) Gerir a cedência de espaços educativos do pré -escolar e do Ensino 

Básico;
h) Avaliar, com regularidade, a situação física dos equipamentos 

escolares, com o objetivo de antecipar necessidades de intervenção e 
proceder à triagem das necessidades de intervenção física solicitadas;

i) Apresentar propostas de ampliação, construção e manutenção de 
equipamentos educativos de competência municipal;

j) Elaborar propostas de programas base dos equipamentos edu-
cativos de competência municipal e creches, a construir, ampliar ou 
remodelar;

k) Remeter ao serviço municipal, responsável pelas obras em equipa-
mentos ou às Juntas de Freguesia, ao abrigo do protocolo de delegação 
de competências do Município de Loures para as Juntas de Freguesia, 
todas as situações que, pela sua dimensão ou natureza, careçam de 
intervenção, no âmbito das suas competências;

l) Assegurar a resolução de situações que, pela sua dimensão, natu-
reza ou urgência, não sejam compatíveis com a intervenção do serviço 
municipal responsável pela conservação de equipamentos ou das Juntas 
de Freguesia;

m) Acompanhar as intervenções físicas nos equipamentos educativos 
de competência municipal;

n) Controlar financeiramente os consumos energéticos dos equipa-
mentos educativos do pré -escolar e do ensino básico;

o) Avaliar e emitir parecer sobre seguros dos equipamentos educativos;
p) Assegurar o apetrechamento pedagógico e didático dos equipa-

mentos escolares do pré -escolar e do ensino básico;
q) Propor a aquisição de mobiliário para a rede escolar, da compe-

tência municipal;
r) Assegurar o funcionamento do parque informático nos equipamen-

tos educativos da rede escolar, sob gestão municipal;
s) Elaborar propostas de recrutamento de pessoal e emitir parecer 

sobre a sua contratação;
t) Planear a formação de pessoal não docente do pré -escolar e do 

ensino básico;
u) Assegurar, em conjunto com os agrupamentos escolares, a gestão 

das unidades estruturadas e da multideficiência;
v) Propor o planeamento dos recursos humanos, não docentes;
w) Assegurar a gestão da base de dados da educação.

2.4 — No âmbito da descentralização de competências para o Mu-
nicípio:

a) Garantir o acompanhamento técnico e avaliar a execução das 
competências contratualizadas com a Administração Central;

b) Propor e desenvolver as medidas que a avaliação da sua aplicação 
revele mais adequadas.

Artigo 12.º
Departamento de Atividades Económicas e Turismo

(Revogado.)

Artigo 13.º
Departamento de Ambiente e Transportes Municipais

1 — Constitui missão do Departamento de Ambiente e Transportes 
Municipais (DATM), assegurar o exercício das funções técnicas, admi-
nistrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do 
Município nos domínios do ambiente, saneamento básico e promoção 
do desenvolvimento rural.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Am-
biente e Transportes Municipais exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito da sustentabilidade ambiental e da qualidade de 
vida urbana:

a) Apoiar a definição e executar as políticas, planos e programas, em 
matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável;

b) Criar e manter, em articulação com outras entidades, um sistema 
de monitorização e caracterização da qualidade ambiental do Concelho;
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c) Promover ou participar na promoção do controlo da poluição 
sonora, atmosférica, hídrica e dos solos, designadamente, identificando 
situações de risco e principais agentes poluidores e prestando apoio 
técnico na modificação ou adoção de novas práticas de melhoria de 
desempenho ambiental;

d) Promover a proteção, requalificação ou valorização de áreas de 
interesse natural, incluindo a limpeza de linhas de água inseridas em 
aglomerados urbanos;

e) Promover ações de fomento da defesa do ambiente e da educação 
nos valores ambientais;

f) Assegurar o cumprimento das obrigações do município, no âmbito 
da mobilidade elétrica e da concretização do respetivo programa;

g) Intervir nas auditorias internas de ambiente aos órgãos e serviços 
e ao setor empresarial do Município e elaborar recomendações à res-
petiva gestão;

h) Exercer as demais competências que sejam atribuídas por lei ao 
Município no âmbito do ambiente.

2.2 — No âmbito da prestação de serviços públicos de caráter am-
biental:

a) Assegurar a limpeza das vias e outros espaços públicos, em gestão 
direta pela Câmara Municipal e acompanhar e avaliar a execução, neste 
âmbito, do protocolo de descentralização com as juntas de freguesia;

b) Assegurar o controlo de pragas urbanas;
c) Proceder à desmatação de bermas e passeios em áreas urbanas;
d) Assegurar a gestão dos cemitérios e do complexo crematório e 

incinerador;
e) Planear, instalar e manter o mobiliário urbano destinado à limpeza 

dos espaços públicos;
f) Assegurar o saneamento das lixeiras identificadas no território do 

Município.

2.3 — No âmbito dos serviços médico veterinários e da defesa da 
saúde pública:

a) Assegurar a vigilância sanitária dos estabelecimentos de trans-
formação, armazenamento, confeção e venda de produtos alimentares 
e de restauração e bebidas, participando no respetivo procedimento 
licenciador;

b) Realizar a inspeção higio -sanitária aos mercados municipais e aos 
estabelecimentos e pavilhões do Mercado Abastecedor das Região de 
Lisboa que vendam ou armazenem produtos alimentares;

c) Assegurar a vigilância e controlo epidemiológico de zoonoses;
d) Realizar as vistorias para licenciamento de veículos de transporte 

de animais;
e) Realizar as inspeções sanitárias a estabelecimentos de prestação 

de cuidados a animais;
f) Emitir parecer para licenciamento de estabelecimentos de recolha 

de animais;
g) Assegurar a gestão do canil municipal, a captura, alojamento e 

abate de animais errantes ou a recolha de animais mortos;
h) Preparar e executar as deliberações sobre a deambulação e extinção 

dos animais nocivos;
i) Assegurar as demais competências, previstas na lei, relativas à 

defesa da saúde pública no âmbito higio -sanitário e da saúde animal.

2.4 — No âmbito dos espaços verdes, da florestação e do desenvol-
vimento rural:

a) Participar no planeamento da estrutura verde do Município e acom-
panhar a sua execução;

b) Gerir os parques urbanos, nomeadamente, quanto à sua manutenção 
e promover ações para melhorar a sua fruição pelas populações;

c) Acompanhar e avaliar a execução do Protocolo de Descentralização 
com as Juntas de Freguesias, no âmbito dos espaços verdes;

d) Assegurar a manutenção de espaços verdes integrados em equipa-
mentos coletivos sob gestão municipal;

e) Assegurar a Gestão e manutenção dos viveiros municipais;
f) Participar, com o Serviço Municipal de Proteção Civil, na elabo-

ração e monitorização do plano municipal de defesa da floresta contra 
incêndios e do plano de ordenamento cinegético;

g) Promover ou realizar a florestação de áreas sob risco de erosão 
ou onde decorreu abandono agrícola ou com aptidão e disponibilidade 
para a floresta;

h) Fornecer o apoio logístico aos investidores em floresta e para 
a obtenção de financiamentos de natureza pública ou no quadro de 
programas públicos;

i) Fomentar a preservação e desenvolvimento sustentado das ati-
vidades agrícolas com relevância económica e social no Concelho, 
articulando -se com o serviço municipal responsável pelas atividades 
económicas e com as associações do setor;

j) Elaborar, com o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Plano 
Operacional Municipal — POM;

k) Apoiar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta;
l) Acompanhar os programas de ação previstos no Plano Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios — PMDFCI;
m) Coordenar a Equipa Municipal de Sapadores Florestais (EMSF), 

assegurando, no período de 1 de maio a 30 de setembro, a articulação 
com o SMPC, da atividade operacional da EMSF.

2.5 — No âmbito da gestão dos transportes municipais:
a) Assegurar o planeamento e a programação de meios de transporte 

e equipamentos mecânicos necessários à atividade e às iniciativas dos 
serviços municipais, garantindo a economia, racionalização e a susten-
tabilidade ambiental da sua utilização;

b) Planear, programar e organizar os processos de aquisição de via-
turas e outros equipamentos mecânicos, considerando as necessidades 
dos serviços e a prossecução dos objetivos de racionalidade económica 
da melhoria da eficiência energética e do desempenho ambiental da 
frota municipal;

c) Assegurar a qualidade do apoio em meios de transporte e equipa-
mentos mecânicos;

d) Propor e desenvolver medidas de melhoria da eficiência energética 
e ambiental da frota municipal;

e) Assegurar a manutenção e recuperação dos meios de transporte e 
equipamentos mecânicos;

f) Assegurar a qualidade das intervenções externas em viaturas do 
Município ou ao seu serviço;

g) Realizar os demais trabalhos de natureza oficinal que se revelem 
necessários à disponibilização da frota;

h) Assegurar a gestão dos contratos de fornecimento de bens e ser-
viços, no âmbito da gestão da frota, nomeadamente de bens móveis, 
combustíveis e outros consumíveis;

i) Participar na inventariação dos bens móveis sob gestão do De-
partamento;

j) Propor ou definir as medidas que se revelem adequadas à disponi-
bilização dos meios de transporte e equipamentos mecânicos.

Artigo 14.º
Departamento de Coesão Social e Habitação

1 — Constitui missão do Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e 
operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos 
domínios da ação social, saúde e habitação.

2 — Para a realização da respetiva missão compete ao Departamento 
de Coesão Social e Habitação:

2.1 — No âmbito da inovação social e promoção da saúde:
a) Executar as medidas de política social, designadamente, as de 

apoio a crianças e jovens em risco, a pessoas com deficiência, a grupos 
desfavorecidos, a idosos e dependentes;

b) Diagnosticar os problemas sociais do Concelho, planear e exe-
cutar os programas e projetos de ação social e avaliar os resultados da 
intervenção municipal;

c) Diagnosticar os problemas específicos dos segmentos mais vulne-
ráveis da população, nomeadamente doentes e pessoas com necessidades 
especiais, adotando medidas que visam a melhoria da sua qualidade 
de vida;

d) Gerir os equipamentos municipais com função social;
e) Promover, elaborar ou participar em projetos de intervenção co-

munitária e assegurar o relacionamento com as entidades, públicas e 
privadas, com intervenção de natureza social no Concelho de Loures;

f) Promover e apoiar iniciativas na área da saúde pública, nomea-
damente, de informação e educação para a saúde e de prevenção das 
dependências;

g) Propor, desenvolver, apoiar e executar planos e programas de 
intervenção que visem estimular as capacidades da população sénior 
do Concelho para o envelhecimento ativo, nomeadamente através do 
incentivo à prática de atividades lúdicas, culturais e recreativas;

h) Exercer as competências municipais no que se refere à rede de 
farmácias do Concelho.

2.2 — No âmbito da igualdade e cidadania:
a) Diagnosticar os problemas de integração existentes e prover medidas 

que visem incentivar a integração social, designadamente fomentando a 
tolerância, o respeito pela diversidade e o diálogo intercultural;

b) Promover a mediação e a educação interculturais, assegurando, em 
especial, a resposta às necessidades de apoio, informação e formação;
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c) Diagnosticar os problemas e promover os direitos das minorias 
étnicas, refugiados e imigrantes, propondo atuações, elaborando e de-
senvolvendo projetos de intervenção específicos;

d) Promover ações visando a prevenção da violência de género e o 
apoio às vítimas;

e) Apoiar e dinamizar a cidadania ativa, designadamente, fomentando 
e apoiando o movimento associativo imigrante e de grupos minoritá-
rios, projetos e iniciativas que fomentem a igualdade e a promoção dos 
direitos humanos;

f) Promover a participação cívica em ações de voluntariado social e 
as demais iniciativas de reforço da solidariedade social;

g) Assegurar o tratamento das questões religiosas com relevância 
pública e apoiar o relacionamento da Câmara Municipal com as orga-
nizações religiosas.

2.3 — No âmbito da habitação:
a) Assegurar a gestão do parque habitacional municipal;
b) Programar, projetar e promover, por administração direta ou em-

preitada, as obras a realizar na habitação municipal;
c) Assegurar a atribuição de habitações de caráter social aos munícipes, 

nomeadamente, ao abrigo de contratos e programas previstos na lei;
d) Providenciar pelo cumprimento das suas obrigações, por parte dos 

arrendatários dos fogos municipais;
e) Desenvolver programas de apoio à habitação, nomeadamente no 

âmbito da habitação social a custos controlados, bem como no âmbito 
da conservação e reabilitação habitacional, excetuando o parque habi-
tacional situado em áreas de reabilitação urbana;

f) Assegurar a representação forense do Município nas ações de des-
pejo interpostas nas matérias da competência da Habitação;

g) Garantir a inventariação de habitações precárias no Concelho e 
prevenir, em articulação com a Polícia Municipal, o aparecimento de 
novos focos com ações de fiscalização preventiva.

Artigo 15.º
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude

1 — Constitui missão do Departamento de Cultura, Desporto e Juven-
tude (DCDJ), assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas 
e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município 
nos domínios da cultura, tempos livres, desporto.

2 — Para a realização da respetiva missão, compete ao Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude:

2.1 — No âmbito da cultura:
a) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza 

cultural, de interesse municipal;
b) Coordenar a organização de eventos culturais relevantes para o 

Concelho;
c) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Adminis-

tração Central, Regional e outras entidades com intervenção na área 
da cultura e articular as intervenções de animação cultural por estes 
dinamizadas;

d) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo 
do concelho, projetos que contribuam para o desenvolvimento cultural 
dos munícipes;

e) Promover o desenvolvimento da rede municipal de galerias e gerir 
a sua utilização;

f) Propor o estabelecimento de parecerias com outros organismos 
cuja ação incida nos diferentes setores que concorrem para a promoção 
de projetos culturais;

g) Promover a divulgação das iniciativas culturais, relevantes para 
o Município;

h) Assegurar a identificação, preservação, valorização e divulgação do 
património antropológico, arquitetónico, histórico e demais património 
cultural de Loures;

i) Propor normas e medidas e emitir pareceres visando a preserva-
ção e valorização de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos e 
arquitetónicos;

j) Gerir os museus municipais, assegurando a conservação e restauro 
das peças museológicas e promover a sua divulgação e acesso;

k) Gerir as bibliotecas municipais e assegurar o acesso à leitura e 
à informação, bem como dinamizar atividades de fomento do gosto 
pela leitura;

l) Promover a publicação de documentos, boletins e anais que interes-
sem à história do Município e à preservação da sua identidade.

2.2 — No âmbito do desporto e juventude:
a) Diagnosticar os problemas e necessidades da população juvenil 

de Loures;

b) Propor e operacionalizar atividades de apoio, informação e enca-
minhamento profissional, escolar, comportamental e cultural dos jovens;

c) Participar na definição e promover e apoiar projetos e atividades de 
formação profissional, complementar, dos jovens que visem a aquisição 
de novas competências consideradas essenciais no acesso e preservação 
do emprego, nomeadamente, facultando informação na área da formação 
e qualificação profissional e incentivando o empreendedorismo;

d) Promover projetos e atividades de tempos livres dos jovens, so-
bretudo, durante os períodos de férias escolares, privilegiando ações 
concretas que potenciem o usufruto de uma ocupação útil e saudável;

e) Apoiar a definição e executar a política desportiva do Município;
f) Gerir os equipamentos desportivos, sob administração direta da 

Câmara Municipal de Loures;
g) Promover ações de dinamização desportiva, nomeadamente, através 

do apoio a eventos desportivos;
h) Elaborar e desenvolver projetos e programas de natureza sócio 

desportiva visando a adesão à prática desportiva;
i) Elaborar e monitorizar a carta desportiva do Município de Loures.

2.3 — No âmbito do apoio ao movimento associativo:
a) Acompanhar e apoiar o movimento associativo de natureza cultural, 

desportivo, recreativo e juvenil;
b) Avaliar a eficácia, no que diz respeito ao interesse público, da 

aplicação dos apoios concedidos.

Artigo 16.º
Departamento de Recursos Humanos

1 — O Departamento de Recursos Humanos (DRH) tem por missão 
assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal 
de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos 
serviços, através do planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, 
da qualificação, avaliação e realização dos direitos dos trabalhadores, 
da comunicação interna, da higiene e segurança e saúde ocupacional, 
bem como do apoio social interno.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Re-
cursos Humanos exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito administrativo dos recursos humanos:
a) Apoiar, técnica e administrativamente, a aplicação dos sistemas de 

carreiras dos trabalhadores;
b) Assegurar a satisfação dos direitos dos trabalhadores, nomeada-

mente, os relativos à remuneração e à proteção social;
c) Assegurar o controlo da assiduidade e da pontualidade dos tra-

balhadores;
d) Promover os procedimentos de aposentação;
e) Assegurar os descontos e retenções previstos na lei e a sua entrega 

às entidades ou serviços a que se destinem;
f) Acompanhar os procedimentos disciplinares e assegurar os proce-

dimentos de execução das respetivas decisões;
g) Assegurar os demais procedimentos no domínio da administração 

dos recursos humanos.

2.2 — No âmbito do planeamento, recrutamento, qualificação e ava-
liação dos Recursos Humanos:

a) Elaborar os mapas de pessoal, articulando o planeamento de recur-
sos humanos com o planeamento das atividades da Câmara Municipal 
e com a elaboração da proposta de orçamento;

b) Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das neces-
sidades e dos meios humanos disponíveis, propondo as ações de afetação 
interna, formação e recrutamento que se revelem adequadas;

c) Instruir os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal;
d) Efetuar o levantamento e diagnóstico das necessidades de formação 

e propor as medidas necessárias à qualificação dos recursos humanos;
e) Elaborar os planos de formação, controlar a sua execução e avaliar 

os seus resultados;
f) Criar e gerir a bolsa de formadores;
g) Gerir programas de estágios, bem como outros programas de inte-

gração socioprofissional, articulando com outras entidades;
h) Gerir os processos de formação de adultos;
i) Assegurar a aplicação do sistema integrado de gestão e avaliação 

de desempenho;
j) Promover os procedimentos de gestão da mobilidade geral, em 

função do planeamento de recursos humanos, enquadrado no mapa 
de pessoal;

k) Assegurar a informação e a comunicação interna com os trabalha-
dores do Município;

l) Elaborar o balanço social.
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2.3 — No âmbito da higiene e segurança no trabalho, saúde ocupa-
cional e apoio social aos trabalhadores:

a) Realizar exames médicos de admissão, periódicos e ocasionais, no 
âmbito da saúde ocupacional;

b) Proceder ao acompanhamento das situações de acidentes de tra-
balho;

c) Analisar as causas dos acidentes em trabalho e promover as me-
didas adequadas;

d) Proceder à inspeção e estudo dos locais de trabalho para verificar 
da sua adequação, no que diz respeito à higiene, segurança e prevenção 
de doenças profissionais;

e) Promover ações de educação para a saúde, tendo em vista a adoção 
de comportamentos saudáveis;

f) Promover a criação de condições de trabalho adequadas à fisiologia 
e psicologia humanas;

g) Elaborar e assegurar a execução do plano de apoio social interno 
dos trabalhadores do Município;

h) Disponibilizar serviços de medicina e de enfermagem adequados 
às necessidades dos trabalhadores municipais;

i) Gerir o refeitório municipal.

Artigo 17.º
Departamento de Gestão Administrativa

1 — O Departamento de Gestão Administrativa (DGA) tem por missão 
assegurar o apoio administrativo geral à Câmara Municipal, o notariado 
privativo, o atendimento aos munícipes, a gestão dos sistemas gerais de 
apoio ao funcionamento da organização municipal e a administração do 
património municipal.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Gestão 
Administrativa exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito do apoio técnico e administrativo:
a) Assegurar o apoio administrativo às reuniões da Câmara Muni-

cipal, nomeadamente, procedendo à elaboração das atas respetivas e 
assegurando a sua publicação e divulgação;

b) Promover a articulação com os serviços instrutores das propostas, 
no sentido de salvaguardar que estas se encontrem em condições for-
mais de serem submetidas a apreciação e deliberação municipal, nos 
termos da lei;

c) Elaborar o Boletim Municipal, de deliberações e despachos e 
proceder à sua divulgação;

d) Assegurar o serviço de notariado privativo, abrangendo a celebra-
ção de escrituras e de contratos escritos, com exceção dos respeitantes 
a Recursos Humanos, bem como garantir as formalidades relativas à 
intervenção do Tribunal de Contas, no âmbito do Visto ou em matéria 
de fiscalização concomitante;

e) Assegurar a representação forense do Município, nos termos da 
lei, de acordo com as orientações definidas;

f) Definir as regras genéricas de elaboração normativa e de formali-
zação dos atos administrativos;

g) Assegurar o serviço de expediente da Câmara Municipal e a distri-
buição da documentação de caráter geral, bem como assegurar o registo 
e divulgação dos despachos e outros documentos de caráter genérico;

h) Efetuar os procedimentos necessários ao registo de cidadãos co-
munitários, nos termos da lei;

i) Assegurar a gestão das instalações municipais visando a raciona-
lização do seu uso e manutenção, bem como garantir o apoio logístico 
geral ao funcionamento dos serviços municipais;

j) Promover a cobrança coerciva das dívidas ao Município, nos ter-
mos da lei, organizando, gerindo e instruindo os processos de execução 
fiscal;

k) Assegurar as funções de apoio técnico e administrativo, de caráter 
geral, que não se encontrem previstas nas funções de outras unidades 
orgânicas.

2.2 — No âmbito da gestão do arquivo municipal:
a) Organizar os arquivos do Município e garantir o respetivo acesso;
b) Propor e aplicar a regulamentação do arquivo municipal, nomeada-

mente, no que se refere ao acesso interno e do público aos documentos, 
e em particular do fundo histórico, em condições adequadas de acessi-
bilidade e segurança;

c) Definir e promover a divulgação, junto dos serviços, das regras e 
princípios a observar no tratamento da documentação;

d) Gerir o fundo histórico, o arquivo administrativo e o arquivo fo-
tográfico e audiovisual do Município, garantindo o acesso à respetiva 
documentação;

e) Promover e apoiar ações de estudo, investigação e divulgação da 
documentação existente nos arquivos;

f) Realizar as demais tarefas de organização e funcionamento dos 
arquivos municipais, de acordo com as normas vigentes, as regras apli-
cáveis e as boas práticas.

2.3 — No âmbito da administração do património imobiliário:
a) Efetuar o controlo físico dos bens móveis e imóveis municipais, 

procedendo à sua etiquetagem e ao seu inventário, nos termos definidos 
na lei, garantindo a inventariação anual do imobilizado;

b) Gerir o património imóvel municipal, assegurando a sua conser-
vação, manutenção e valorização;

c) Efetuar os procedimentos necessários à aquisição, oneração e a 
alienação de bens imóveis, promovendo a sua avaliação;

d) Colaborar na preparação de contratos e protocolos com incidência 
patrimonial;

e) Proceder à regularização registral dos bens imóveis, nos termos 
da lei;

f) Instruir os procedimentos relativos a arrendamentos de instalações, 
bem como gerir os respetivos contratos;

g) Instruir procedimentos expropriativos;
h) Adotar as medidas adequadas à gestão do Património, com exceção 

do património afeto a habitação social;
i) Participar nas vistorias de receção de operações urbanísticas, nos ca-

sos em que, nas mesmas, haja cedências a integrar no domínio municipal;
j) Efetuar os contratos de seguro, necessários ao funcionamento do 

Município, bem como instruir os procedimentos relativos a sinistros, 
promovendo a intervenção dos demais serviços.

2.4 — No âmbito dos atos eleitorais:
Organizar os procedimentos técnicos administrativos relativos aos 

atos eleitorais.
Artigo 18.º

Departamento de Planeamento, Finanças e Logística
1 — O Departamento de Planeamento, Finanças e Logística (DPFL) 

tem por missão assegurar a preparação dos instrumentos de gestão 
previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a 
preparação dos documentos de prestação de contas, o registo contabilís-
tico e a legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orça-
mental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, 
os pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis e serviços.

2 — Para a realização da respetiva missão o Departamento de Planea-
mento, Finanças e Logística exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito do planeamento e controlo de atividades:
a) Coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão previsional e 

as respetivas revisões e alterações;
b) Acompanhar e desenvolver as ações necessárias ao controlo da 

execução dos documentos previsionais, elaborando relatórios periódicos 
sobre a respetiva execução;

c) Efetuar o acompanhamento e controlo dos protocolos, contratos-
-programa e outros contratos com efeitos financeiros, diretos ou indiretos, 
plurianuais;

d) Coordenar os processos de financiamento alheio do município e 
a sua gestão subsequente;

e) Controlar o serviço de dívida e o endividamento do Município;
f) Assegurar os deveres de informação no âmbito da Lei das Finanças 

Locais;
g) Proceder a estudos e proposta da tabela de taxas e licenças do 

Município;
h) Coordenar os processos de candidatura a programas e iniciativas 

comunitárias e da Administração Central, assegurando a sua formali-
zação junto das entidades competentes, assim como o seu controlo e 
verificação da despesa e receita associadas;

i) Analisar a informação contabilística, produzindo relatórios perió-
dicos;

j) Conceber e implementar um sistema de indicadores de gestão que 
permita conhecer e avaliar os resultados da atividade desenvolvida pelos 
serviços municipais e a aplicação dos recursos financeiros;

k) Elaborar o Relatório de Gestão;
l) Emitir parecer sobre todas as propostas de endividamento dos 

Serviços Municipalizados e das Empresas Municipais, nomeadamente 
o relativo à capacidade de endividamento do Município;

m) Emitir parecer sobre os documentos previsionais e de prestação 
de contas das Empresas Municipais;

n) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos para a 
realização das despesas, proceder à sua cabimentação.

2.2 — No âmbito da gestão financeira:
a) Fornecer elementos para elaboração do orçamento, nomeadamente 

encargos de funcionamento;
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b) Realizar os procedimentos necessários à constituição de proveitos 
e à arrecadação de receitas municipais, verificando o cumprimento dos 
requisitos legais e normas internas;

c) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos para a 
realização das despesas, a fim de proceder ao registo da faturação, 
garantindo a regularidade das operações;

d) Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções — garantias 
bancárias, seguro, caução e outros;

e) Proceder ao registo e controlo dos Fundos de Maneio, em confor-
midade com o Regulamento aprovado;

f) Proceder ao arquivo dos documentos de receita e despesa, em 
conformidade com as normas estabelecidas;

g) Proceder ao apuramento dos valores a entregar ao Estado e outras 
entidades, decorrentes das obrigações de natureza contributiva e fiscal 
do município;

h) Emitir as ordens de pagamento, em conformidade com o plano de 
pagamentos aprovado;

i) Assegurar o controlo das contas correntes com as diferentes ins-
tituições bancárias pelo movimento das disponibilidades financeiras 
do município;

j) Proceder à prestação de contas da contabilidade orçamental e fi-
nanceira, apresentando os respetivos mapas de suporte;

k) Participar na elaboração da Tabela de Taxas e Licenças.

2.3 — No âmbito da contabilidade:
a) Proceder à reconciliação de contas de terceiros, periodicamente;
b) Proceder às reconciliações bancárias, periodicamente;
c) Assegurar a contabilidade patrimonial e analítica e prestar infor-

mação periódica;
d) Proceder à parametrização e validação do sistema POCAL e res-

petivos subsistemas;
e) Assegurar a elaboração do balanço, demonstração de resultados, e 

dos anexos às demonstrações financeiras da Câmara Municipal;
f) Coordenar as ações necessárias, com os diversos serviços muni-

cipais, tendo como objetivo a elaboração da prestação de contas do 
Município;

g) Proceder à prestação de contas da contabilidade patrimonial e 
analítica, apresentando os respetivos mapas de suporte;

h) Proceder à devida reconciliação entre os registos contabilísticos 
efetuados e os subsistemas do POCAL, periodicamente, nomeadamente 
aprovisionamento, património, contraordenações, execuções fiscais, 
licenciamento de obras, entre outros;

i) Proceder à consolidação das contas da Câmara Municipal, dos 
Serviços Municipalizados e do Setor Empresarial Local do Município, 
efetuando a consolidação do balanço, da demonstração de resultados e 
dos respetivos anexos explicativos, incluindo, nomeadamente, os saldos 
e fluxos financeiros;

j) Proceder à análise de questões de natureza fiscal e propor medidas 
de correção e para a sua implementação.

2.4 — No âmbito da Tesouraria:
a) Efetuar o recebimento das diferentes receitas municipais e entrega 

dos correspondentes documentos de quitação;
b) Efetuar o pagamento das diferentes despesas municipais;
c) Efetuar depósitos, transferências e levantamento, com segurança 

e critérios de rentabilização dos valores;
d) Assegurar a verificação, em qualquer momento, dos fundos, dos 

montantes e dos documentos à ordem da tesouraria;
e) Garantir, diariamente, que as Folhas de Caixa e o Mapa Resumo 

de Tesouraria estão em conformidade com as contas correntes e os 
registos efetuados.

2.5 — No âmbito da logística:
a) Assegurar a aquisição dos bens e serviços para os serviços muni-

cipais, instruindo os correspondentes procedimentos;
b) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de compras, tendo em 

vista o abastecimento de bens e serviços ao município;
c) Propor os bens e serviços de utilização comum ou que, por razões 

de economia e ou eficácia, devam ser objeto de aquisição centralizada, 
nomeadamente dos bens e serviços que asseguram o funcionamento 
logístico dos serviços do Município, e assegurar a gestão provisional 
desses bens e serviços;

d) Assegurar a distribuição dos bens adquiridos e a gestão das exis-
tências;

e) Colaborar na inventariação dos bens móveis adquiridos pelo mu-
nicípio;

f) Assegurar a boa e atempada execução dos contratos que se não 
encontrem sob gestão de outro serviço municipal.

Artigo 19.º
Departamento de Apoio Institucional

1 — O Departamento de Apoio Institucional (DAI) tem por missão 
assegurar o apoio técnico e administrativo à governação municipal, 
nomeadamente, no âmbito da gestão estratégica, da cooperação externa, 
das relações institucionais, da informação e relações públicas, da mo-
dernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, bem como 
do apoio técnico e administrativo à Assembleia Municipal.

2 — Para a realização da respetiva missão, o Departamento de Apoio 
Institucional exerce as seguintes competências:

2.1 — No âmbito da comunicação e das relações institucionais:
a) Elaborar, tendo em conta os objetivos estabelecidos, os planos de 

informação institucional e de relações públicas do Município, assegu-
rar a respetiva execução, definindo os meios e suportes adequados, e 
avaliar a sua eficácia;

b) Assegurar a informação do público das atividades e iniciativas 
municipais, considerando as solicitações dos serviços e os objetivos 
estabelecidos;

c) Assegurar a redação de conteúdos noticiosos dos eventos munici-
pais, visando a sua adequada divulgação;

d) Assegurar a produção editorial e gráfica dos meios de comunicação 
do Município;

e) Assegurar o atendimento do público nos postos municipais de 
atendimento;

f) Assegurar o atendimento do público no âmbito de iniciativas mu-
nicipais, como feiras, certames e outros eventos em que o Município 
participe;

g) Assegurar as relações institucionais do Município com os órgãos 
de comunicação social;

h) Apoiar, tecnicamente, as ações de cooperação externa, em articu-
lação com os restantes serviços municipais;

i) Apoiar o relacionamento interinstitucional do Município, assegu-
rando a colaboração dos demais serviços;

j) Assegurar o serviço de protocolo.

2.2 — No âmbito da Modernização Administrativa e Inovação Tec-
nológica:

a) Propor e executar a estratégia de modernização administrativa e 
tecnológica, designadamente, a relativa à implementação do governo 
eletrónico;

b) Avaliar a adequação e eficácia do sistema de suportes, circuitos e 
procedimentos administrativos, de caráter geral ou centralizado, propondo 
ou acompanhando as medidas de simplificação administrativa, nomeada-
mente, no âmbito da normalização e desmaterialização dos documentos, 
da modernização de procedimentos e da racionalização dos circuitos;

c) Participar, no âmbito das tecnologias da informação, em ações de 
reengenharia de processos, visando a modernização administrativa do 
Município;

d) Planear, projetar, instalar e gerir os sistemas de informação, in-
cluindo as redes internas de comunicação, o hardware e o software;

e) Promover a desmaterialização dos documentos e dos procedimentos;
f) Assegurar o apoio aos serviços no que se refere à gestão dos meios 

informáticos e definir e acompanhar tecnicamente os procedimentos de 
aquisição de bens e serviços informáticos.

2.3 — No âmbito do apoio à Assembleia Municipal:
Assegurar a constituição e funcionamento do Núcleo de Apoio próprio 

da Assembleia Municipal, previsto na lei, de acordo com as necessidades 
indicadas pelo Presidente da Assembleia Municipal e sob orientação 
deste.

SECÇÃO III

Disposição transitória

Artigo 20.º
Funções da Divisão Jurídica da Polícia Municipal

(Revogado.)

CAPÍTULO II

Estrutura flexível e subunidades orgânicas

Artigo 21.º
Unidades flexíveis e cargos dirigentes de 3.º grau

1 — Sem prejuízo da existência das unidades flexíveis e dos cargos 
dirigentes de 3.º grau da Polícia Municipal e do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, a Câmara Municipal de Loures pode, ainda, prever 
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o máximo de 25 unidades flexíveis, dirigidas por chefes de divisão, 
cargos de direção intermédia de 2.º grau, e 6 lugares de cargo dirigente 
do 3.º grau.

2 — A definição de grandes áreas de funções, nas competências dos 
diversos departamentos, não limita as competências da Câmara Muni-
cipal, no que diz respeito à definição das competências das unidades 
flexíveis.

3 — O titular do cargo dirigente intermédio de 3.º grau exerce as 
competências previstas no artigo 15.º Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
por referência às competências definidas para cada uma das unidades 
orgânicas a dirigir.

4 — O titular do cargo dirigente de 3.º grau, é recrutado de entre tra-
balhadores em funções públicas, contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, com quatro anos de experiência em funções 
públicas.

5 — A remuneração do cargo dirigente de 3.º grau, corresponde à 
6.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior.

Artigo 21.º -A
Áreas funcionais e gabinetes

1 — As funções correspondentes a competências não atribuídas a 
unidade nuclear ou que, estando -o, não estejam atribuídas a qualquer 
unidade flexível, nem se encontrem sob chefia de qualquer dirigente do 
3.º grau, podem constituir agrupamentos homogéneos de funções, em 
razão, essencialmente, da sua similitude ou complementaridade, utiliza-
ção de técnicas e de recursos comuns ou de convergência de objetivos 
e destinatários, designados como gabinetes.

2 — Os gabinetes são formas de designação de áreas funcionais, 
não estruturadas como unidades orgânicas, equipas multidisciplinares 
ou subunidades orgânicas, não estando sob a coordenação ou chefia de 
cargo dirigente específico.

3 — Os gabinetes, quando integrados em unidades nucleares, cons-
tituem áreas funcionais dessas unidades funcionando, para todos os 
efeitos, na dependência hierárquica e funcional do diretor do respetivo 
departamento, a quem incumbe assegurar a correspondente superin-
tendência.

4 — A coordenação dos gabinetes não constitui o exercício de cargo 
dirigente autónomo e não confere o direito a qualquer remuneração su-
plementar ou acessória, nomeadamente, a título de subsídio, suplemento 
remuneratório, gratificação, subvenção, senha de presença, abono ou 
despesas de representação, sem prejuízo dos direitos que resultem do 
estatuto jurídico do cargo, categoria e vínculo de origem do respetivo 
titular, bem como dos demais direitos que resultem da lei.

5 — As funções do Gabinete de Auditoria são exercidas sob superin-
tendência do Presidente da Câmara Municipal.

CAPÍTULO III

Estrutura matricial

Artigo 23.º
Estrutura matricial

A Câmara Municipal de Loures pode criar o número máximo de 
2 unidades matriciais.

ANEXO II

Texto consolidado

Estrutura Flexível dos Serviços do Município de Loures

CAPÍTULO I

Estrutura flexível dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Loures

Artigo 1.º
Composição

1 — A estrutura flexível dos Serviços Municipais da Câmara Munici-
pal de Loures é constituída por 25 unidades flexíveis, dirigidas por cargo 
dirigente intermédio de 2.º grau e por 6 unidades orgânicas dirigidas por 
cargo dirigente de 3.º grau, cuja afetação aos Departamentos, aprovados 
pela Assembleia Municipal de Loures, e competências constam dos 
artigos seguintes.

2 — São designadas como gabinetes, as áreas funcionais, sem au-
tonomia orgânica e sem que sejam dirigidos por cargo dirigente espe-
cífico, cuja correspondência às áreas funcionais é indicada nos artigos 
seguintes.

Artigo 2.º
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

1 — Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes 
unidades, com as competências definidas por referência ao artigo 9.º 
da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 
de Loures:

a) Divisão de Planeamento Municipal de Ordenamento do Território 
(DPMOT) — exerce as competências previstas no n.º 2.1;

b) Divisão do Gestão Urbanística (DGU) — exerce as competências 
previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Gestão Urbanística de Projetos Estruturantes (DGUPE) — 
exerce as competências previstas no n.º 2.3.

Artigo 3.º
Departamento de Obras, Mobilidade e Energia

1 — Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes uni-
dades, com as competências definidas por referência ao artigo 10.º da 
Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de 
Loures:

a) Divisão de Construção de Equipamentos, Infraestruturas e Espaços 
Públicos (DCEIEP) — exerce as competências previstas no n.º 2.1;

b) Divisão de Conservação de Equipamentos Coletivos (DCEC) — 
exerce as competências previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Mobilidade, Obras Viárias e transportes públicos 
(DMOTP) — exerce as competências previstas no n.º 2.3;

d) Energia (DE), Unidade orgânica chefiada por dirigente de 3.º grau, 
exerce as competências previstas no n.º 2.4.

Artigo 4.º
Departamento de Educação

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 11.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Desenvolvimento Curricular Educativo (DCE) — Unidade orgânica 
chefiada por dirigente de 3.º grau, exerce as competências previstas 
no n.º 2.1;

b) Divisão de Ação Social Escolar (DASE) — exerce as competências 
previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Planeamento da Educação e Gestão da Rede Escolar 
(DPEGRE) — exerce as competências previstas no n.º 2.3.

Artigo 5.º
(Revogado.)

Artigo 6.º
Departamento de Ambiente e Transportes Municipais

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 13.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Divisão de Sustentabilidade Ambiental (DSA) — exerce as com-
petências previstas no n.º 2.1;

b) Serviços Públicos Ambientais (SPA) — Unidade Orgânica chefiada 
por dirigente de 3.º grau, exerce as competências previstas no n.º 2.2;

c) Serviço Médico Veterinário (SMV) — unidade orgânica chefiada 
por dirigente de 3.º grau, exerce as competências previstas no n.º 2.3;

d) Divisão de Espaços Verdes, Florestação e Desenvolvimento Rural 
(DEVFDR) — exerce as competências previstas no n.º 2.4;

e) Divisão de Transportes Municipais (DTM) — exerce as compe-
tências previstas no n.º 2.5.

Artigo 7.º
Departamento de Coesão Social e Habitação

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 14.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Divisão de Inovação Social e Promoção da Saúde (DISPS) — 
exerce as competências previstas no n.º 2.1;
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b) Igualdade e Cidadania (IC) — Unidade orgânica chefiada por 
dirigente de 3.º grau, exerce as competências previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Habitação (DH) — exerce as competências previstas 
no n.º 2.3.

Artigo 8.º
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 15.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Divisão de Cultura (DC) — exerce as competências previstas no 
n.º 2.1;

b) Divisão de Desporto e Juventude (DDJ) — exerce as competências 
previstas no n.º 2.2.

Artigo 9.º
Departamento de Recursos Humanos

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 16.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Administrativa de recursos Humanos (ARH) — Unidade orgânica 
chefiada por dirigente de 3.º grau, exerce as competências previstas 
no n.º 2.1;

b) Divisão de Gestão de Recursos Humanos — exerce as competências 
previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social 
(DHSSOAS) — exerce as competências previstas no n.º 2.3.

Artigo 10.º
Departamento de Gestão Administrativa

1 — Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes uni-
dades, com as competências definidas por referência ao artigo 17.º da 
Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de 
Loures:

a) Divisão de Apoio Técnico e Administrativo (DATA) — exerce as 
competências previstas no n.º 2.1;

b) Divisão de Administração do Património Imobiliário (DAPI) — 
exerce as competências previstas no n.º 2.3.

2 — O Gabinete do Arquivo Municipal (GAM), corresponde à área 
funcional prevista no n.º 2.2.

Artigo 11.º
Departamento de Planeamento, Finanças e Logística

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 18.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades (DPCA) — 
exerce as competências previstas no n.º 2.1;

b) Divisão de Gestão Financeira (DGF) — exerce as competências 
previstas no n.º 2.2;

c) Divisão de Contabilidade (CO) — exerce as competências previstas 
no n.º 2.3;

d) Divisão de Logística (DL) — exerce as competências previstas 
no n.º 2.5.

Artigo 12.º
Departamento de Apoio Institucional

Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, 
com as competências definidas por referência ao artigo 19.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures:

a) Divisão de Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 
(DMAIT) — exerce as competências previstas no n.º 2.2;

b) Divisão de Relações Institucionais e Comunicação (DRIC) — 
exerce as competências previstas nos n.º 2.1 e n.º 2.3

Artigo 12.º -A
Gabinete de Auditoria

Sob superintendência do Presidente da Câmara Municipal, exerce 
as seguintes funções:

a) Elaborar a proposta de programa anual de auditorias;
b) Realizar auditorias financeiras e de gestão, auditorias operacionais 

e de conformidade legal e regulamentar, no âmbito da atividade desen-
volvida pelos serviços do Município;

c) Acompanhar ações inspetivas promovidas por entidade da tutela, 
bem como auditorias financeiras e de gestão externas, nomeadamente, 
a auditoria às contas da Câmara Municipal, prevista na Lei das Finanças 
Locais, analisar os respetivos relatórios e propor a aplicação das even-
tuais medidas preconizadas;

d) Zelar e verificar o cumprimento da aplicação de leis, regulamentos e 
outras normas vigentes, verificar a suficiência, a exatidão e regularidade 
dos processos de arrecadação de receitas e de realização de despesas 
e respetivos registos contabilísticos, produzindo recomendações sobre 
medidas e ações corretivas que se justifiquem;

e) Monitorizar a aplicação da norma de controlo interno e informar 
sobre o funcionamento dos respetivos procedimentos e das deficiências 
constatadas;

f) Acompanhar a aplicação do plano municipal de Prevenção de Ris-
cos de Gestão, Incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 
verificar o seu cumprimento e propor as medidas corretivas que se 
afigurem adequadas;

g) Elaborar o Manual de Auditoria Interna.

Artigo 12.º -B
Contrato Local de Segurança

A equipa de missão do Contrato Local de Segurança, prevista no 
protocolo celebrado com o Ministério da Administração Interna, é che-
fiada, por inerência, pelo Comandante da Polícia Municipal, sem que 
essa inerência confira o direito a qualquer remuneração suplementar ou 
acessória, nomeadamente, a título de subsídio, suplemento remunera-
tório, gratificação, subvenção, senha de presença, abono ou despesas 
de representação.

ANEXO III

Estrutura Matricial dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Loures

Texto consolidado

Artigo 1.º
(Revogado.)

Artigo 2.º
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
1 — É objetivo da Equipa Multidisciplinar para as Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal, promover a regularização urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal subsistentes no Concelho.

2 — A remuneração do Chefe de Equipa corresponde à 6.ª posição 
remuneratória da carreira geral de técnico superior.

Artigo 3.º
(Revogado.)

Artigo 4.º
Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico, 

Promoção do Emprego e Turismo
Constituem objetivos da Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento 

Económico Turismo e Promoção do Emprego (EMTDEPE):
a) Apoiar a gestão municipal na definição de uma estratégia de de-

senvolvimento económico e de promoção do emprego;
b) Estudar e propor meios de captação de investimento e de atração de 

empresas e medidas de melhoria da competitividade do Concelho;
c) Assegurar o acompanhamento de projetos de investimento e de 

instalação de empresas;
d) Assegurar o relacionamento do Município com os agentes econó-

micos e com as respetivas associações;
e) Desenvolver projetos e atividades que visem a formação comple-

mentar dos trabalhadores, através de novas competências consideradas 
essenciais no acesso ao emprego e de apoio ao emprego, designadamente, 
do primeiro emprego;

f) Disponibilizar informação na área da formação e qualificação 
profissional, promover a requalificação profissional e incentivar o em-
preendedorismo;

g) Intervir junto das empresas, localizadas no Concelho, e das associa-
ções de natureza empresarial, no sentido de fomentar a responsabilidade 
social das empresas;

h) Participar em projetos e ações de cooperação para o desenvolvi-
mento, designadamente, no âmbito da União Europeia e da Comunidade 
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de Países de Língua Portuguesa, em articulação com as estratégias de 
cooperação externa institucionalmente definidas;

i) Promover a sustentabilidade económica dos mercados e feiras e 
das atividades neles desenvolvidas;

j) Assegurar o exercício das funções municipais, no que se refere à 
atividade dos estabelecimentos comerciais e industriais, nomeadamente, 
no âmbito do licenciamento zero;

k) Promover o turismo ao serviço do desenvolvimento do Concelho;

l) Assegurar a divulgação das potencialidades turísticas do Concelho;
m) Promover e apoiar o desenvolvimento das atividades económicas 

tradicionais, nomeadamente das atividades artesanais;
n) Promover manifestações etnográficas e a realização de eventos 

relacionados com atividades de interesse turístico.

2 — A remuneração do Chefe de Equipa corresponde à de dirigente 
intermédio de 2.º grau. 

 Reorganização dos Serviços do Município de Loures 

  
 4 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Carlos Teixeira.

206650995 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Despacho n.º 741/2013
José Manuel Dias Custódio, Presidente da Camara Municipal da 

Lourinhã, no cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna públicas as seguintes delibera-
ções e despachos:

a) Deliberação da Assembleia Municipal da Lourinhã de 28/12/2012: 
caraterização de modelo de estrutura orgânica, do número máximo de 
unidades e subunidades flexíveis, de equipas de projeto, da área, com-
petências, requisitos de recrutamento, e remuneração dos dirigentes 
intermédios de 3.ºgrau;

b) Deliberação da Câmara Municipal da Lourinhã, de 29/12/2012:
caraterização das unidades flexíveis e das equipas de projeto;

c) Despacho do Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, de 
02/01/2013: subunidades orgânicas flexíveis e suas definições, para 
a estrutura orgânica hierarquizada da Câmara Municipal da Lourinhã.

Deliberação da Assembleia Municipal da Lourinhã de 28/12/2012

Caraterização de modelo de estrutura orgânica, do número máximo 
de unidades e subunidades flexíveis, de equipas de projeto, da área, 
competências, requisitos de recrutamento, e remuneração dos dirigentes 
intermédios de 3.ºgrau;

Preâmbulo
O artigo 47.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro veio deter-

minar a redução de 15 % do número de dirigentes em exercício efetivo 
de funções em 31 de dezembro de 2011, até ao final do 1.º semestre de 
2012. Este artigo foi entretanto alterado pela Lei n.º 20/2012 — Primeira 
alteração à LOE — ficando o Governo de alterar a legislação referente 
ao pessoal dirigente, no sentido de redução do número de dirigentes.

A Lei n.º 49/2012, vem, portanto, regulamentar o citado artigo 47.º 
que prescreve uma redução mínima de 15 %, criando um conjunto de 
novas regras e critérios, de cuja aplicação resulta a delimitação máxima 
do número de dirigentes, por nível e por grau para cada município e 
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determina no n.º 1 do artigo 25.º que os municípios devem aprovar a 
adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009de 23 de outubro às regras e critérios aí previstos até 31 
de dezembro de 2012.

Com a aplicação destes novos critérios a estrutura orgânica da Câ-
mara deverá observar uma diminuição do número total de dirigentes em 
45,45 %, isto é, em resultado desta adequação a Câmara Municipal vê 
diminuída a gestão dos seus serviços em 5 unidades orgânicas, o que 
pode gerar algumas dificuldades na organização, gestão e direção do 
trabalho autárquico

Julgamos, no entanto, que estas dificuldades poderão ser amenizadas 
e que o recurso a um processo de fusão ou aglutinação de unidades afins 
pode contribuir para a melhoria das condições do exercício das funções 
da autarquia evitando a dispersão de competências por pequenas unida-
des orgânicas e permite com mais eficácia e eficiência a simplificação, 
racionalização e reengenharia de processos.

Nestes termos, procede -se à elaboração do presente regulamento 
nos termos do disposto no artigo 241.º da CRP, da alínea n) do n.º 2 do 
artigo 53.º e da al. a)do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de se-
tembro, com a redação atual, no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro e no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Regulamento Orgânico

CAPÍTULO I

Organização dos serviços municipais

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada flexível e organiza -se em:

4 Divisões lideradas por titulares de cargo de direção intermédia de 
2.º grau (Chefes de Divisão).

2 Coordenações lideradas por titulares de cargo de direção intermédia 
de 3.º grau (Coordenadores).

4 subunidades orgânicas lideradas por Coordenadores Técnicos.

Artigo 2.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

1 — Unidade e eficácia da ação;
2 — Aproximação dos serviços aos cidadãos;
3 — Desburocratização;
4 — Racionalização de meios;
5 — Eficiência na afetação dos recursos públicos;
6 — Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
7 — Garantia da participação dos cidadãos;
8 — Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade admi-

nistrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais 
competem ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas na lei.

SECÇÃO II

Estruturação dos Serviços

Artigo 4.º
Estruturas formais

Os serviços organizam -se de acordo com as seguintes unidades or-
gânicas de caráter flexível:

1 — Divisões Municipais — concorrem para o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são 

lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau — são 
unidades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas 
de atuação do Município, integradas, em regra, na organização de um 
departamento;

2 — Coordenações — concorrem para o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau, designados 
por Coordenadores;

3 — Secções — não concorrem para o número máximo de unida-
des orgânicas flexíveis mas para o número máximo de subunidades 
orgânicas — são coordenadas por um coordenador técnico — criadas 
obrigatoriamente no âmbito de unidades orgânicas flexíveis, para pros-
secução de funções de natureza executiva e atividades instrumentais.

Artigo 5.º
Gabinetes municipais e equipas de projeto

Completam a estrutura de funcionamento dos serviços do Município 
os seguintes órgãos de apoio e equipas de projeto:

a) Gabinete de Apoio à Presidência
b) Serviços Municipais de Proteção Civil
c) Médico Veterinário
d) Equipas de projeto

Artigo 6.º
Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais 
no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do 
Município, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
f) Outras estruturas informais.

2 — Áreas de atividades das estruturas informais:
a) Cada estrutura informal disporá de uma ficha de caracterização 

idêntica à usada para as unidades orgânicas flexíveis que integram a 
estrutura formal a qual deve ser aprovada pelo Presidente da Câmara;

b) As fichas de caracterização deverão refletir os domínios de atuação 
de cada estrutura informal e privilegiar formas de organização flexíveis, 
por objetivos, em consonância com os planos de atividades anuais.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado um responsável 
por despacho do Presidente da Câmara.

4 — Ao responsável referido no ponto anterior não poderá ser atri-
buída qualquer remuneração adicional.

5 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes 
Intermédios” para efeitos da delimitação estabelecida na alínea d) do 
artigo 4.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, não obstante, devem 
colaborar de forma ativa e diligente com os avaliadores formais através, 
designadamente, de contributos escritos adequados a uma efetiva e justa 
avaliação do desempenho dos trabalhadores que coordene.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das Unidades Orgânicas Flexíveis

Artigo 7.º
Atribuições e deveres das unidades orgânicas flexíveis

1 — As atribuições e competências específicas das unidades orgâ-
nicas flexíveis constam da respetiva ficha de caracterização constante 
do anexo I.

2 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas 
flexíveis e especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domínios de 
atuação que lhes venham a ser cometidos:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as 
de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder à sua 
análise e formular as propostas para eliminação das carências detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submete -la à 
aprovação superior;
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e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no 
âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação 
administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos. 
Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas 
de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes possam 
condicionar a boa execução das atividades planeadas;

k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos pro-
cedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que intervenham;

l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões 
ou deliberações do Presidente da Câmara e dos órgãos municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

3 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, 
na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente ins-
truídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do 
interesse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente 

da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações 

dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

4 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade 
orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz presta-
ção do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos trabalhadores;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

CAPÍTULO II
Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

Artigo 8.º
Objeto e âmbito

O presente capítulo regula os cargos de direção intermédia de 3.º grau 
ou inferior, respetivas funções, competências, formas de recrutamento, 
seleção e estatuto remuneratório.

Artigo 9.º
Cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior

1 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior os que 
correspondam a funções de direção, gestão, coordenação e controlo de 
serviços ou unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabi-
lidade e dimensão apropriada.

2 — No Município da Lourinhã, os cargos de direção intermédia 
3.º grau qualificam -se em Coordenadores.

Artigo 10.º
Competências e atribuições dos titulares de cargos 

de direção intermédia 3.º grau ou inferior.
1 — Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou in-

feriores coadjuvam o titular de cargo de direção intermédia de que 
dependam hierarquicamente, se existir, ou coordenam as atividades e 
gerem os recursos de uma unidade orgânica funcional, com uma mis-
são concretamente definida para a prossecução da qual se demonstre 
indispensável a existência deste nível de direção.

2 — Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou 
inferiores aplicam -se, supletivamente, as competências e atribuições 
cometidas aos titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau com 
as necessárias adaptações.

Artigo 11.º
Recrutamento para os cargos de direção 

intermédia do 3.º grau ou inferior
1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou 

inferior são recrutados de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado a quem seja reconhecida com-
petência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coorde-
nação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Licenciatura adequada
b) Três anos de experiência profissional nas funções de técnica superior.

Artigo 12.º
Remuneração

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º 
grau corresponde à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de téc-
nico superior

CAPÍTULO III
Disposições finais e transitórias

Artigo 13.º
Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem caráter meramente 
ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do Município 
da Lourinhã.

Artigo 14.º
Entrada em vigor e norma revogatória

1 — O presente regulamento orgânico e os despachos e deliberações 
que o integram entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Diário da República, sendo revogado o anterior Regulamento publicado 
na 2.ª série do DR n.º 74 de 14 de abril de 2011. 
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 ANEXO I

Organograma dos Serviços 

  

 Deliberação da Câmara Municipal da Lourinhã, de 29/12/2012
Caraterização das unidades flexíveis e das equipas de projeto.
A Assembleia Municipal na sua sessão de 28 de dezembro do cor-

rente, sob proposta da Câmara Municipal da Lourinhã, nos termos do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto aprovou o modelo de estrutura orgânica hierarquizada e 
definiu o número máximo de unidades flexíveis, subunidades e equipas 
de projeto bem como a área, requisitos, de recrutamento, remuneração 
e competências dos dirigentes intermédios de 3.º grau.

Compete à Câmara criar, dentro dos limites máximos fixados pela 
Assembleia Municipal, as unidades orgânicas flexíveis e definir as res-
petivas atribuições e competências, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;

A estrutura orgânica dos serviços municipais pode ainda prever car-
gos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, cuja área de 
recrutamento, identificação dos níveis remuneratórios e competências são 
definidos no Regulamento Orgânico conforme documento em anexo.

Para a prossecução das suas atribuições, o executivo Municipal passa 
a dispor dos seguintes serviços de apoio técnico e administrativo, sendo 
que nenhum destes configura qualquer unidade orgânica flexível ou 
subunidade orgânica conforme as definições constantes do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro:

Gabinete de Apoio à Presidencia;

Serviço Municipal de Proteção Civil;
Médico Veterinário Municipal.

A Câmara Municipal da Lourinhã, dentro dos limites aprovados 
pela Assembleia Municipal, aprovou a criação de 6 unidades orgânicas 
flexíveis, cujas áreas de atividade constam das fichas anexas:

I — Divisão de Administração Geral — liderada por titular de cargo 
de direção intermédia de 2.º grau;

II — Divisão de Educação e Intervenção Sociocultural — liderada 
por titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau;

III — Divisão de Ordenamento Território, Urbanismo e Atividades 
Económicas - liderada por titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau;

IV — Divisão de Serviços Operacionais — liderada por titular de 
cargo de direção intermédia de 2.º grau;

V — Integradas na Divisão de Administração Geral:
a) Coordenação Financeira — liderada por titular de cargo de direção 

intermédia de 3.º grau;

VI — Integradas na Divisão dos Serviços Operacionais:
a) Coordenação de Obras Municipais, Águas e Saneamento — lide-

rada por titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau;

3 — Mantem -se a equipa de projeto aprovada na reunião de Câ-
mara Municipal do dia 17 de julho de 2012, e publicitada pelo Edital 
n.º 58/2012 de 25 de julho. 
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 ANEXO I

Fichas de Caracterização das unidades orgânicas flexíveis

Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Divisão de Administração Geral

Liderança Cargo de direção intermédia de 2.º grau

Enquadramento Hierárquico Não está integrada em unidade orgânica nuclear e tem na sua dependência a unidade orgânica Financeira, e a 
subunidade orgânica Balcão do Munícipe.

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Preparar os procedimentos ou as decisões no âmbito da justiça fiscal que, por lei, corram pelo município, bem 
como determinar a cobrança coerciva de dívidas;

b) Colaborar na elaboração e na definição das estratégias de administração autárquica corrente;
c) Desenvolver estudos e propor a execução de medidas que tenham como objetivo o aperfeiçoamento organi-

zacional dos serviços no sentido da obtenção de uma maior rentabilidade e eficácia dos mesmos;
d) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios da gestão administrativa, recursos 

humanos e contabilidade, de acordo com as disposições legais aplicáveis e critérios de boa gestão;
e) Propor, ou dar parecer, sobre as ações de informatização e novas tecnologias a implementar nos serviços;
f) Garantir as ligações funcionais com as outras unidades da estrutura;
g) Assegurar a organização do arquivo de documentação da câmara;
h) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentos aplicáveis nas áreas das atividades económicas, 

do ambiente e da higiene e salubridade pública em estreita articulação com os serviços municipais responsáveis;
i) Avaliar de forma independente a organização, funcionamento dos serviços e controlo interno, identificando 

as áreas que requeiram atenção especial e as que apresentem problemas ou insuficiências que careçam de 
solução;

j) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou ordem superior;

k) Analisar os assuntos que lhe sejam submetidos pelos serviços, ou pelo executivo, e emitir parecer e recomen-
dações sobre os procedimentos;

l) Colaborar e supervisionar, em articulação com as outras unidades orgânicas, a elaboração de regulamentos, 
posturas e demais normativos e assessorar os serviços na aplicação dos mesmos;

m) Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos, posturas e demais normativos;
n) Assessorar o patrocínio judiciário da Câmara Municipal;
o) Analisar, zelar e emitir pareceres e orientações sobre questões laborais;
p) Propor a realização de inquéritos e processos disciplinares, nos casos em que tome conhecimento de violação 

dos deveres por parte dos funcionários ou outros profissionais ao serviço do município;
q) Estudar e propor medidas de ação social e formação profissional, bem como zelar pela integração de novos 

funcionários;
r) Secretariar as reuniões dos Órgãos Executivo e Deliberativo, elaborando as respetivas atas;
s) Organizar os processos de empreitada, fornecimento e prestação de serviços desde a fase de recolha de pro-

cedimentos até à adjudicação;
t) Executar todos os atos aqui não previstos e que, pelas suas características técnicas, exijam interpretação e 

aplicação de natureza jurídica;
u) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Divisão de Educação e Intervenção Sociocultural

Liderança Cargo de direção intermédia de 2.º grau

Enquadramento Hierárquico Não está integrada em unidade orgânica nuclear

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Garantir a igualdade de acesso à educação e ensino de todas crianças e jovens do município em idade escolar, 
bem como o acesso a formas de educação formal e ou informal, a todos os munícipes;

b) Promover o desenvolvimento qualitativo do sistema de ensino nas áreas e níveis de responsabilidade municipal, 
em conformidade com as necessidades do desenvolvimento;

c) Participar com outras instituições em programas, ações ou atividades que visem a promoção educativa da 
população residente no concelho;

d) Promover uma articulação estreita e continuada com os órgãos dos agrupamentos de escolas e jardins de in-
fância, das associações de pais e encarregados de educação e associações de estudantes, bem como fomentar 
o estreitar das relações com os órgãos da administração local, regional e central;
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e) Cooperar com outros serviços municipais ou entidades e instituições em ações e atividades que envolvam a 
área de atuação;

f) Executar as ações programadas nos planos de ação do município na sua área de atuação;
g) Organizar, manter e desenvolver em colaboração com os responsáveis das estruturas escolares e as empresas 

transportadoras, a rede de transportes escolares, assegurando a respetiva gestão;
h) Gerir, nos termos da lei, os recursos humanos, da responsabilidade da autarquia, afetos aos estabelecimentos 

de educação e ensino, nas suas diferentes vertentes, de forma eficaz e eficiente, bem como de modo a opera-
cionalizar as atividades da componente de apoio à família ou o apoio às atividades letivas;

i) Elaborar em colaboração com as demais entidades locais, escolares e outras, o Projeto Educativo Municipal;
j) Assegurar o funcionamento dos equipamentos escolares nos estabelecimentos de educação e ensino pelos 

quais o município seja responsável, procedendo ao levantamento das suas necessidades, nomeadamente ao 
nível de mobiliário e conservação dos edifícios;

k) Definir as necessidades de construção, equipamento e apetrechamento das infraestruturas escolares;
l) Fazer o levantamento e manter atualizado o inventário dos estabelecimentos de educação e ensino, existentes 

no concelho;
m) Apoiar no âmbito da ação social escolar as famílias mais carenciadas, através do fornecimento de apoios 

sociais como subsídios, materiais escolares, refeições e outros;
n) Colaborar e executar atividades complementares de ação educativa, designadamente no domínio da ação 

social escolar e de ocupação dos tempos livres;
o) Promover e realizar estudos de diagnóstico da situação escolar na área geográfica do município;
p) Promover e colaborar em programas de atividades de ligação escola-meio;
q) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

Implementar os eventos culturais na área das artes, espetáculos e de animação por si ou em colaboração com 
outros agentes culturais do município;

Inventariar e preservar o património cultural do município, promovendo o seu conhecimento, divulgação e 
animação, de forma a potenciar a sua função cultural e educativa;

Recolher e tratar a documentação relevante sobre matérias de reconhecido interesse histórico local;
Assegurar a atividades do serviço de biblioteca municipal numa perspetiva dinâmica e criativa com vista à 

promoção da leitura, da informação e do apoio bibliográfico a todos os utilizadores;
Implementar as políticas municipais de Acão social, designadamente as de apoio à infância e aos idosos;
Promover e apoiar projetos e ações que visem a inserção ou reinserção socioprofissional dos munícipes;
Desenvolver os processos de atribuição e utilização da habitação social municipal e assegurar a gestão do 

processo social inerente;
Programar a construção ou reabilitação de equipamentos culturais desportivos, assegurando a sua gestão, bem 

como elaborar a carta municipal desses equipamentos;
Assegurar o estabelecimento de parcerias com as escolas, os agentes e outras estruturas desportivas existentes 

no concelho;
Promover e apoiar ações de fomento da atividades lúdica e desportiva junto da população escolar, em articulação 

com as escolas e entidades desportivas do município;
Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Atividades Económicas

Liderança Cargo de direção intermédia de 2.º grau

Enquadramento Hierárquico Não está integrada em unidade orgânica nuclear e tem na sua dependência a unidade orgânica Administrativa 
de Apoio

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Promover os trabalhos técnicos dos instrumentos de gestão territorial, através do desenvolvimento de um 
conjunto de estudos;

b) Promover a elaboração e monitorização dos Instrumentos de Gestão Territorial adequados ao desenvolvimento 
sustentado do território;

c) Acompanhar a evolução global do concelho, nos aspetos demográfico, económico, físico e sociocultural;
d) Acompanhar as iniciativas, estudos e planos da administração central e regional, bem como de outros muni-

cípios e setor privado, que tenham incidência no desenvolvimento económico do concelho;
e) Promover a elaboração de estudos de diagnóstico de situação, identificando as tendências de desenvolvimento 

económico;
f) Acompanhar as iniciativas, estudos, planos e programas da Administração Central, Regional e Local que 

tenham incidência no Município;
g) Promover a atualização do sistema de informação geográfica existente, necessário à sistematização e divul-

gação de informações e dados estatísticos relevantes para a caracterização do Município;
h) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, xdelibe-

ração, despacho ou ordem superior;
i) Proceder à gestão do processo de urbanização do território municipal a jusante dos processos de planeamento, 

integrando as componentes de apreciação, licenciamento e gestão dos processos de obras particulares e a 
funcionalidade, imagem e utilização do espaço urbano;

j) Apreciar os pedidos e proceder à gestão do processos de instalação e alteração de publicidade;
k) Apreciar os pedidos de realização de operações urbanísticas, abrangidas pelo regime jurídico de urbanização 

e edificação, não sujeitos a controlo prévio nos termos da lei, quando tal se mostre necessário;
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l) Apreciar os pedidos de informação prévia sobre a realização de operações urbanísticas, abrangidas pelo regime 
jurídico de urbanização e edificação;

m) Executar as medidas relativas à aplicação de taxas de urbanização;
n) Emitir os alvarás e autorizações decorrentes das operações urbanísticas cujos processos sejam tramitados 

por esta coordenação;
o) Proceder ao acompanhamento das operações urbanísticas, visando promover a valorização do património 

arquitetónico e a qualidade do ambiente urbano;
p) Apreciar os pedidos de outras operações abrangidas por legislação específica nomeadamente, estabelecimentos 

de restauração e bebidas, estabelecimentos de comércio, estabelecimentos de armazenamento e abastecimento 
de combustíveis, empreendimentos turísticos, indústrias tipo 4, recintos de espetáculos e divertimentos públicos, 
infraestruturas de suporte de instalações de radiocomunicações e respetivos acessórios e elevadores;

q) Zelar pelo cumprimento do dever de conservação das edificações no âmbito do regime jurídico de urbanização 
e edificação;

r) Preparar e manter atualizada uma base de dados e indicadores de gestão urbanística, incluindo nomeadamente 
o número de edifícios, alojamentos, estabelecimentos comerciais, de serviços e instalações industriais, cons-
truídos e demolidos;

s) Assegurar a tramitação de todos os procedimentos administrativos associados às operações urbanísticas pre-
vistas nas alíneas anteriores, tal como definidas pelo regime jurídico ou regulamentar aplicável e nos termos 
por este estabelecido;

t) Fomentar o desenvolvimento do turismo e da competitividade;
u) Coordenar as ações destinadas ao apoio ao turismo enquanto atividade económica e as ações destinadas a 

apoiar o comércio, indústria e serviços;
v) Apoiar o relacionamento dos órgãos do Município com as atividades económicas exercidas no território 

do município ou que aí se pretendam instalar, prestando as informações resultantes das opções tomadas no 
domínio dos projetos de desenvolvimento;

w) Colaborar na definição de estratégias de desenvolvimento económico municipal;
x) Apoiar a atividade de agentes externos que operam no concelho no âmbito das atribuições da unidade orgânica;
y) Contribuir para a captação de investimento privado, fomentando a atratividade do território concelhio;
z) Promover candidaturas a financiamento comunitário, nomeadamente, elaboração de formulários de candida-

tura, pedidos de pagamento, relatórios de execução intermédios e finais, mantendo devidamente organizados 
todos os processos, sendo responsável pela gestão administrativa dos mesmos.

aa) Promover a investigação e a elaboração de estudos de suporte a uma iniciativa municipal fundamentada 
tecnicamente;

bb) Coordenar a gestão dos recursos atribuídos à atividade da Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo 
e Atividades Económicas, no quadro de um adequado planeamento e programação de atividades;

cc) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Divisão de Serviços Operacionais

Liderança Cargo de direção intermédia de 2.º grau

Enquadramento Hierárquico Não está integrada em unidade orgânica nuclear e tem na sua dependência a unidade orgânica Obras Municipais, 
Águas e Saneamento

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Coordenar e conduzir os procedimentos relacionados com a conceção, gestão e fiscalização de obras realizadas 
por conta do município;

b) Desenvolver ações de informação, formação, planeamento, coordenação e controlo previstos no artigo 3.º da 
Lei n.º 113/91, de 29 de agosto (Lei de Base da Proteção Civil).

c) Assegurar a gestão de todos os procedimentos associados à prestação de serviços urbanos, designadamente, 
os serviços de abastecimento de água e de saneamento; a gestão ambiental, a gestão e manutenção de espaços 
verdes e outros equipamentos públicos; os serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos; o funcio-
namento de mercados e feiras e de outras atividades económicas e a gestão dos cemitérios municipais;

d) Assegurar a manutenção e conservação do espaço público e dos edifícios e equipamentos municipais, incluindo 
as escolas sob responsabilidade municipal;

e) Assegurar a gestão e manutenção do parque de viaturas e máquinas municipais, regulando e supervisionando 
a sua utilização;

f) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou ordem superior;

g) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação, orçamentação e de gestão 
da atividade do município;

h) Zelar pela correta e atempada execução das atribuições respetivas, estudando e propondo as medidas organi-
zativas que contribuam para aumentar a eficácia e qualidade do serviço;

i) Assegurar a execução do plano de atividades e do orçamento;
j) Assegurar a circulação da informação inter e intra serviços, de modo a contribuir para o bom funcionamento 

dos mesmos;
k) Garantir o cumprimento dos regulamentos municipais existentes que respeitem, nomeadamente à área de atuação;
l) Promover e coordenar as ações relacionadas com a defesa do ambiente;
m) Zelar pela melhoria dos índices e controlo da poluição na área geográfica do município;
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n) Conceber, executar e conservar o cemitério, jardins e zonas verdes municipais;
o) Proceder à colocação de paragens e abrigos, de sinalização direcional e de outros equipamentos urbanos;
p) Apoiar a realização de feiras, festas e exposições;
q) Assegurar a limpeza pública;
r) Assegurar e implementar medidas tendentes a melhorar a higiene e a salubridade pública;
s) Preparar os processos de concurso para aquisição de bens e serviços;
t) Acompanhar a assiduidade e elaborar as escalas de pessoal a atribuir às diversas máquinas e viaturas afetas;
u) Acompanhar as políticas florestais;
v) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Coordenação Financeira

Liderança Cargo de direção intermédia de 3.º grau

Enquadramento Hierárquico Integrada na Divisão de Administração Geral e tem na sua dependência as subunidades orgânicas de Tesouraria 
e Contabilidade

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade autárquica, procedendo a 
todas as tarefas definidas na lei ou em regulamento, relativas aos registos de receitas e despesas que traduzam 
a execução orçamental das opções do plano e da contabilidade;

b) Colaborar na elaboração do projeto do orçamento, do plano de atividades e do plano plurianual de investi-
mentos, suas modificações e controlar a sua execução;

c) Preparar a prestação de contas da atividade financeira;
d) Supervisionar e controlar a verificação, tratamento contabilístico e processamento das receitas, das despesas, 

dos movimentos patrimoniais, das operações não orçamentais e contas de ordem;
e) Cooperar na elaboração de estudos de caráter económico e financeiro;
f) Arrecadar receitas e efetuar pagamentos de despesas legalmente autorizadas;
g) Propor a abertura de concursos de fornecimento de bens e serviços;
h) Observar da legalidade e economia das aquisições de bens e serviços;
i) Conferir o registo dos bens do imobilizado, assim como verificar e fomentar a correta administração do 

património municipal;
j) Promover uma correta gestão dos bens armazenados e dos bens do imobilizado, em conjugação com os serviços 

municipais que têm a seu cargo a sua utilização;
k) Garantir a correta execução dos procedimentos de controlo interno;
l) Realizar um controlo financeiro de todos os processos de pessoal, empreitadas e fornecimentos;
m) Assegurar todas as obrigações na área da fiscalidade;
n) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Unidade orgânica flexível 

Designação Coordenação de Obras Municipais, Águas e Saneamento

Liderança Cargo de direção intermédia de 3.º grau

Enquadramento Hierárquico Integrada na Divisão de Serviços Operacionais

Deliberação 29 de dezembro de 2012

Competências/áreas de atividade a) Executar as atividades concernentes à elaboração de projetos de obras de estradas, arruamentos e de abaste-
cimento de água e saneamento;

b) Manter a ligação e colaborar na elaboração de projetos encomendados ao exterior;
c) Executar e conservar obras públicas municipais por administração direta e fiscalizar as obras adjudicadas 

por empreitada;
d) Participar conjuntamente com os serviços de ordenamento do território e urbanismo nas vistorias das cons-

truções urbanas
e) Desenvolver e conservar a rede viária municipal e as redes de abastecimento de água e drenagem de abaste-

cimento de saneamento;
f) Dar execução aos planos de desenvolvimento rodoviário, de saneamento básico, de abastecimento de águas e 

de todas as outras constantes dos planos de atividade anuais ou plurianuais do município;
g) Prestar apoio técnico às atividades desenvolvidas pelas Juntas de Freguesia e aos outros órgãos colegiais do 

município;
h) Executar todos os trabalhos de manutenção e reparação de pintura e carpintaria;
i) Manter e explorar as instalações elétricas e os equipamentos eletromecânicos;
j) Garantir o controlo, conservação e implantação da sinalização de trânsito;
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k) Exercer todas as atividades necessárias ao normal funcionamento de toda a rede de abastecimento de água e 
de saneamento na área do município;

l) Garantir as ligações e fiscalizar as instalações particulares na vertente da água e esgotos;
m) Efetuar trabalhos de execução e conservação de ramais de ligação da rede de saneamento básico e ou rede 

de abastecimento de água;
n) Acompanhar as intervenções de entidades externas no âmbito da sua área de intervenção;
o) Assegurar o planeamento, implementação e gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento básico;
p) Gerir as ocupações do subsolo com as infraestruturas de utilidade pública, mantendo permanentemente atu-

alizado o cadastro da rede de gás;
q) Supervisionar os equipamentos eletromecânicos do Município;
r) Assegurar a realização periódica de análises de água de abastecimento público, assim como efetuar o tratamento 

necessário para a manter com a qualidade de acordo com o previsto na legislação em vigor;
s) Colaborar na elaboração dos cadastros dos sistemas de distribuição de água, saneamento e sistemas de dre-

nagem de águas pluviais, em cumprimento das disposições legais em vigor;
t) Apreciar, informar e fiscalizar os projetos de construção, reconstrução e ampliação de loteamentos e obras 

particulares relativos às redes de águas e saneamentos;
u) Garantir a operacionalidade dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais, promover estudos de 

ampliação e assegurar a sua execução;
v) Zelar pela manutenção dos sistemas de saneamento básico e pelo adequado funcionamento dos seus órgãos 

e em especial as instalações e equipamentos eletromecânicos;
w) Analisar criteriosamente as propostas de erros e omissões de projeto e de trabalhos a mais e a menos, nos 

termos da lei da contratação pública, de procedimentos concursais sobre matérias da sua competência;
x) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Despacho do Presidente da Câmara Municipal 
da Lourinhã, de 02/01/2013

Subunidades orgânicas flexíveis e suas definições, para a estrutura 
orgânica hierarquizada da Câmara Municipal da Lourinhã.

A Assembleia Municipal na sua sessão de 28 de dezembro do cor-
rente ano, sob proposta da Câmara Municipal da Lourinhã, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto aprovou o modelo de estrutura orgânica hierarquizada 
composta da seguinte forma:

Número máximo de unidades orgânicas flexíveis: 6 (seis);
Número máximo de subunidades orgânicas:4 (quatro);
Número máximo de equipas de projeto: 2 (duas).

Assim, considerando que compete, nos termos do artigo 8.º do De-
creto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, ao Presidente da Câmara 

criar, dentro dos limites máximos fixados pela Assembleia Municipal, 
as subunidades orgânicas;

E considerando que a Câmara Municipal, em reunião de 29 de de-
zembro de 2012, aprovou a estrutura flexível do Município ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 10.º do mesmo diploma legal determino nos termos do 
artigo 8.º e n.º 5, do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, criar, sem 
prejuízo do estabelecido no n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, as seguintes subunidades orgânicas coordenadas por 
um coordenador técnico, descritas no anexo:

a) Secção do Balcão do Munícipe — Integrada na Divisão de Ad-
ministração Geral;

b) Secção de Tesouraria — Integrada na Coordenação Financeira;
c) Secção de Contabilidade — Integrada na Coordenação Financeira;
d) Secção Administrativa de Apoio — Integrada na Divisão de Orde-

namento do Território, Urbanismo e Atividades Económicas. 

 ANEXO I

Fichas de Caracterização das subunidades orgânicas flexíveis

Ficha de Caracterização

Subunidade orgânica flexível 

Designação Seção de Contabilidade

Liderança Cargo de Coordenador Técnico

Enquadramento Hierárquico Está integrada na Coordenação Financeira

Deliberação 02 de janeiro de 2013

Competências/áreas de atividade a) Executar ou participar na organização dos processos inerentes à eficiente execução orçamental;
b) Proceder à classificação de documentos e ao respetivo registo;
c) Garantir que os registos contabilísticos se façam atempadamente e de acordo com as regras do POCAL;
d) Emitir os documentos de receita e despesa, bem como os demais documentos que suportem os registos 

contabilísticos;
e) Assegurar a arrecadação de receitas provenientes de fundos da administração central ou comunitários, bem 

como de outras entidades;
f) Proceder diariamente à receção e conferência dos documentos de receita e despesa;
g) Registar e controlar o processamento de despesa a nível de cabimentação, compromisso, liquidação e pagamento;
h) Organizar o processo administrativo de despesa;
i) Receber e conferir as propostas de despesa, procedendo à respetiva cabimentação;
l) Emitir ordens de pagamento após a observância das normas legais em vigor;
m) Submeter a autorização superior os pagamentos;
n) Proceder à conferência da folha de caixa e resumo diário da Tesouraria com os diários de receita e despesa;
o) Conferir e promover a regularização dos fundos de maneio, nos prazos legais;
p) Controlar e preparar os registos e apuramentos referentes aos valores arrecadados e que deverão ser entregues 

a outras entidades;
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q) Proceder à liquidação de receitas de impostos, transferências, descontos em vencimentos, e outras receitas 
que não sejam liquidadas em nenhum outro serviço;

r) Elaborar o expediente necessário para a emissão das guias de depósito de garantia e de cauções, bem como o 
seu levantamento quando cesse a necessidade de manutenção;

s) Coligir todos os elementos necessários à elaboração das modificações aos documentos previsionais;
t) Desencadear as operações necessárias ao encerramento do ano económico;
u) Elaborar os documentos de prestação de contas, nomeadamente o balanço, a demonstração de resultados, os 

mapas de execução orçamental, anexos às demonstrações financeiras e o relatório de gestão, coligindo todos 
os elementos para esse fim;

w) Controlar as contas correntes de instituições bancárias, elaborando, igualmente, as reconciliações bancá-
rias;

x) Emitir certidões das importâncias entregues pela Câmara Municipal a outras entidades bem como solicitar 
certidões das importâncias recebidas pela Câmara Municipal de outras entidades;

y) Remeter aos organismos centrais ou regionais os elementos determinados por lei;
z) Organizar, controlar e arquivar todos os documentos de receita diariamente por serviço emissor, e de despesa 

por classificador económico;
aa) Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação de prestação de contas das gerências findas;
bb) Emitir semestralmente o edital referente à atribuição dos subsídios, transferências correntes e de capital 

para efeitos de publicação;
cc) Manter atualizados os processos de Segurança Social contributiva e situação tributária dos fornecedores e 

outros;
dd) Garantir a correta execução dos procedimentos de controlo interno, no que respeita à Secção de Contabi-

lidade;
ee) Recolher a informação contabilística e financeira emitida pelas empresas municipais, empresas intermuni-

cipais, empresas participadas, entidades públicas empresariais, associações de Municípios de fins específicos 
e outras entidades em que a Câmara Municipal da Lourinhã tenha participação;

ff) Participar os acidentes de responsabilidade civil do Município;
gg) Conferir e registar todos os seguros da Câmara Municipal, com exceção dos seguros de viaturas;
hh) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Subunidade orgânica flexível 

Designação Seção de Tesouraria

Liderança Cargo de Coordenador Técnico

Enquadramento Hierárquico Está integrada na Coordenação Financeira

Deliberação 02 de janeiro de 2013

Competências/áreas de atividade a) Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os documentos de Tesouraria, no estrito cumpri-
mento das disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal;

b) Elaborar os diários de Tesouraria e resumos diários, remetendo os com esta periodicidade à Secção de Con-
tabilidade;

c) Proceder à arrecadação da receita virtual;
d) Proceder à liquidação dos juros que se mostraram devidos;
e) Receber as ordens de pagamento emitidas pela Seção de Contabilidade, conferindo-as com os documentos 

anexos (faturas/recibos/outros), e efetuar os pagamentos;
f) Confirmar o apuramento diário de contas de caixa;
g) Efetuar depósitos e transferências de fundos;
h) Manter atualizada informação diária sobre o saldo de Tesouraria das operações orçamentais e das operações 

de Tesouraria;
i) Movimentar e monitorizar as contas bancárias;
j) Assegurar que a importância em numerário existente em caixa, não ultrapasse o montante adequado às neces-

sidades diárias, sendo este valor definido pelo órgão executivo;
k) Receber e conferir os elementos constantes das guias de recebimento;
l) Registar todos os recebimentos, com base nas guias de recebimento emitidas pelos serviços emissores;
m) Registar as entradas e saídas de fundos relativos às operações de Tesouraria;
n) Registar os pagamentos efetuados, no diário de caixa;
o) Garantir a correta execução dos procedimentos de controlo interno, no que respeita ao serviço de Tesoura-

ria;
p) Emitir cheques e providenciar a sua assinatura com vista ao pagamento das ordens de pagamento, bem como 

de ordens de transferência bancárias;
q) Emitir postais de 2.º aviso, bem como as certidões de dívida;
r) Arrecadar os valores cobrados pelo Balcão do Munícipe e proceder à sua conferência e respetivo encerramento 

individual;
s) Consultar diariamente as contas bancárias informando os respetivos serviços dos movimentos existentes, 

tendo em vista a sua regularização contabilística;
t) Organizar todos os extratos bancários e efetuar a conciliação bancária mensalmente;
u) Contar e conferir os valores provenientes dos parquímetros;
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 Ficha de Caracterização

Subunidade orgânica flexível 

Designação Seção do Balcão do Munícipe

Liderança Cargo de Coordenador Técnico

Enquadramento Hierárquico Está integrada na Divisão de Administração Geral

Deliberação 02 de janeiro de 2013

Competências/áreas de atividade a) Promover o atendimento presencial, telefónico e eletrónico geral dentro dos indicadores de qualidade definidos;
b) Garantir o levantamento, registo e distribuição do expediente geral;
c) Emitir as licenças e declarações devidas;
d) Proceder à arrecadação da receita eventual;
e) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 Ficha de Caracterização

Subunidade orgânica flexível 

Designação Seção Administrativa de Apoio

Liderança Cargo de Coordenador Técnico

Enquadramento Hierárquico Está integrada na Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Atividades Económicas

Deliberação 02 de janeiro de 2013

Competências/áreas de atividade a) Garantir o apoio administrativo à Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Atividades Económicas;
b) Promover no âmbito das operações urbanísticas o pedido de parecer às diversas Entidades;
c) Preparar a documentação e processos de licenciamento a submeter ao Presidente da Câmara, às reuniões do 

Órgão executivo e a quem tenha competência para isso;
d) Informar, submeter a despacho e emitir, certidões e outros documentos legais inerentes ao serviço prestado 

na Divisão;
e) Receber, tratar e arquivar o expediente dirigido à Divisão, submetê-lo superiormente e se for caso disso 

remetê-lo a outros Serviços;
f) Emitir alvarás e licenças que titulam as operações de urbanização e edificação;
g) Fazer a junção dos projetos de especialidade às diversas operações urbanísticas assim como apreciar a instrução 

dos mesmos e submeter a despacho;
h) Assegurar a elaboração de Estatística relativas ao regime Jurídico da Urbanização e Edificação e remetê-la 

aos Organismos oficiais competentes;
i) Comunicar aos requerentes e publicitar os números de polícia atribuídos;
j) Informar, submeter a despacho e emitir certidões da constituição da edificação em regime de propriedade 

horizontal;
l) Manter atualizado o cadastro dos processos de vistoria de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 

tapetes rolantes, e toda a tramitação inerente aos mesmos;
m) Assegurar os pedidos de processos ao Arquivo Municipal, com a elaboração das respetivas requisições;
n) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.

 7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, José Manuel Dias Custódio.
206655206 

v) Manter atualizada a conta corrente com documentos em débito, procedendo à conferência periódica dos 
mesmos através dos sistemas informáticos;

w) Constituir, reconstituir e repor os Fundos de Maneio atribuídos pelo executivo aos respetivos detentores do 
mesmo;

x) Dar conhecimento às entidades após efetivação das transferências bancárias efetuadas;
y) Proceder à anulação da receita virtual devidamente autorizado e envio ao executivo;
z) Gerir os valores para as diversas entidades bancárias tendo em vista a data de ocorrência dos diversos encargos, 

bem como informar a contabilidade das disponibilidades existentes;
aa) Proceder ao encerramento do ano económico, conferindo todos os documentos e valores à guarda do tesou-

reiro e consequente transição dos saldos para o ano seguinte;
bb) Proceder à abertura e ou encerramento de contas bancárias, devidamente autorizadas pelo executivo;
cc) Executar os demais procedimentos e tarefas que forem determinadas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou ordem superior.
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 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extrato) n.º 631/2013
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que por deliberação da 
Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2012, por deliberação da 
Câmara Municipal de 13 de dezembro de 2012 e por meus despachos 
de 7 de dezembro de 2012, foi aprovada a estrutura orgânica dos ser-
viços do Município de Marco de Canaveses e mantidas até ao final do 
respetivo período as comissões de serviço dos dirigentes em funções à 

data de entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, tal como 
a seguir se publica.

26 de dezembro de 2012.  — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manuel Moreira.

A Assembleia Municipal de Marco de Canaveses, reunida em sessão 
ordinária de 22 de dezembro de 2012, aprovou, sob proposta da Câmara 
Municipal de 13 de dezembro de 2012, o seguinte modelo de organização 
dos serviços municipais e respetiva composição:

1 Modelo de estrutura orgânica — Estrutura hierarquizada;
2 Unidades orgânicas Nucleares: 

Unidade orgânica nuclear Domínios de atuação

Departamento Financeiro, Económico 
e Social.

Administração Geral e Arquivo Municipal, Cobrança de Impostos, Taxas e Licenciamentos Diversos, 
Serviços Gerais, Gestão Financeira e Orçamental, Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de Custos, 
Património e Seguros, Aprovisionamento e Gestão de Armazéns, Tesouraria, Contratação Pública, 
Gestão de Recursos Humanos e Qualidade, Fundos comunitários, Gestão das valências territoriais e da 
promoção do Município nas seguintes áreas: Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social e 
Saúde, Desenvolvimento Económico e Turismo.

Departamento de Obras e Urbanismo Gestão e Fiscalização de Obras Municipais, Conservação e Manutenção de Edifícios, Equipamentos, Vias e 
Infraestruturas Municipais, Informática e Telecomunicações, Sinalização e Trânsito, Águas e Saneamento, 
Energia, Iluminação da Via Pública, Gestão do Parque de Viaturas, Máquinas e Equipamentos, Concursos 
de Empreitadas ou Aquisição de Equipamentos, Armazenar bens à sua guarda, Planeamento e Gestão do 
Território, Informação Geográfica, Licenciamentos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, Defesa do Meio Ambiente, Administração de Parques, Jardins e Espaços Verdes, Limpeza 
Urbana e Resíduos Sólidos, Feiras, Mercados e Cemitérios, Projetos de Arquitetura e de Especialidades, 
Serviço de Topografia, Desenho e Reprodução Especializada.

 3 Número máximo de unidades orgânicas flexíveis, a constituir nos termos 
do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro — 8 (oito);

4 Número máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau — 1 
(um).

5 Número máximo de subunidades orgânicas — 6 (seis).

Assim, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal do Marco de Ca-
naveses, em reunião ocorrida em 13 de dezembro de 2012, aprovou, 
sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, e condicionada à 
aprovação pela Assembleia Municipal do número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis propostas pela Câmara Municipal, a criação das 
seguintes 8 (oito) unidades orgânicas flexíveis dirigidas por um chefe 
de divisão municipal, com as áreas de atividade/competências adiante 
descritas no Regulamento de Organização dos Serviços do Município 
de Marco de Canaveses:

1 — Integrada no Departamento Financeiro, Económico e Social:
a) Divisão de Administração geral e Finanças;
b) Divisão de Recursos Humanos;
c) Divisão de Desenvolvimento Económico e Social.

2 — Integradas no Departamento de Obras e Urbanismo:
a) Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;
b) Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos;

c) Divisão de Edifícios e Equipamentos;
d) Divisão de Vias de Comunicação.

3 — Não Integradas em Unidades orgânicas nucleares:

a) Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização.

Condicionada às deliberações da Assembleia Municipal e da Câmara 
Municipal que aprovem a criação das unidades orgânicas propostas, em 
conformidade com o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e com 
a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por meu despacho de 7 de dezembro 
de 2012, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, no n.º 7 do artigo 25.º da mesma Lei 
n.º 49/2012 e no uso da competência que me é conferida pelo artigo 23.º 
da mesma lei e da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, determinei que se mantêm até ao final do respetivo período as 
comissões de serviço dos dirigentes em funções à data de entrada em 
vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a seguir enunciados, ficando 
suspensos os efeitos das alterações decorrentes da presente adequação 
orgânica. 

Nome do dirigente Cargo dirigente em que se encontra empossado Data de Termo da Comissão de Serviço

João Paulo Afonso Maricato  . . . . . . . . . . . . . . . Diretor de Departamento de Administração Geral e Fi-
nanças.

28 de setembro de 2014.

José Manuel Couto Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . Diretor de Departamento de Obras e Equipamentos  . . . . 28 de setembro de 2014.
Almir Nelcindo Vieira Silva  . . . . . . . . . . . . . . . Diretor de Departamento de Ordenamento do Território 

e Ambiente.
28 de setembro de 2014.

Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo . . . Diretor de Departamento de Desenvolvimento Económico 
e Social.

28 de setembro de 2014.

Emília Maria Ferreira de Sousa . . . . . . . . . . . . . Chefe de Divisão de Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . 4 de julho de 2013.
Vitor Manuel Dinis Gonçalves Pires  . . . . . . . . . Chefe de Divisão de Obras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de setembro de 2014.
Nuno Filipe Gonçalves Fresco Medon Ferreira Chefe de Divisão de Gestão de Equipamentos  . . . . . . . . 28 de setembro de 2014.
António Alberto Gonçalves Freitas  . . . . . . . . . . Chefe de Divisão de Planeamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de setembro de 2014.
Rui José da Silva Pinto de Almeida . . . . . . . . . . Chefe de Divisão de Gestão Urbanística . . . . . . . . . . . . . 18 de setembro de 2014.

 Mais determinei, por meu despacho de 7 de dezembro de 2012, no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, e igualmente condicionado à aprovação pela Câmara Municipal 
das unidades orgânicas propostas, a criação das seguintes subunidades orgâni-
cas lideradas por um Coordenador Técnico, dentro do limite máximo fixado 

pela Assembleia Municipal, com as competências adiante descritas no Regu-
lamento de Organização dos Serviços do Município de Marco de Canaveses:

1 — Integradas na Divisão de Administração Geral e Finanças:
a) Secção de Administração Geral;
b) Secção de Contabilidade;
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c) Tesouraria;
d) Secção de Aprovisionamento e Gestão de Armazéns;
e) Secção de Património e Seguros.

2 — Integrada na Divisão de Recursos Humanos:
e) Secção de Recrutamento, Cadastro e Remunerações.

De forma a dar maior consistência ao modelo proposto de organiza-
ção dos serviços municipais, por deliberação da Câmara Municipal de 
13 de dezembro de 2012, condicionada às deliberações da Assembleia 
Municipal e da Câmara Municipal que aprovem a criação das unidades 
orgânicas propostas, foi aprovado o Regulamento de Organização dos 
Serviços do Município de Marco de Canaveses que sistematiza os atos 
tendentes à operacionalização da estrutura dos serviços, nos seguintes 
termos:

CAPÍTULO I

Organização dos serviços municipais

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Modelo

O modelo adotado para a organização interna dos serviços municipais 
é a estrutura hierarquizada.

Artigo 2.º
Princípios

Em conformidade com o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
a organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais de 

Marco de Canaveses orienta -se pelos princípios da unidade e eficácia da 
ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficácia na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-
titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

1 — A direção, superintendência e coordenação geral dos serviços 
municipais competem ao Presidente da Câmara, nos termos da legis-
lação em vigor.

2 — Os Vereadores terão nesta matéria os poderes que lhes forem 
delegados pelo Presidente da Câmara Municipal.

3 — Podem ainda ser delegadas ou subdelegadas competências nos 
dirigentes máximos da respetiva unidade orgânica, nos termos do ar-
tigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

SECÇÃO II

Estrutura dos serviços

Artigo 4.º
Estrutura nuclear

A estrutura nuclear compreende unidades orgânicas de caráter perma-
nente, agregando competências de âmbito operativo e instrumental, inte-
gradas numa mesma área funcional, constituindo -se fundamentalmente 
como unidades de planeamento e de direção de recursos e atividades. 
É composta por departamentos municipais dirigidos por diretores de 
departamento municipal, cargos de direção intermédia de 1.º grau, e 
constitui a departamentalização fixa da organização municipal.

A estrutura nuclear integra os seguintes departamentos: 

Unidade orgânica nuclear Domínios de atuação

Departamento Financeiro, Económico 
e Social

Administração Geral e Arquivo Municipal, Cobrança de Impostos, Taxas e Licenciamentos Diversos, 
Serviços Gerais, Gestão Financeira e Orçamental, Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de Custos, 
Património e Seguros, Aprovisionamento e Gestão de Armazéns, Tesouraria, Contratação Pública, 
Gestão de Recursos Humanos e Qualidade, Fundos comunitários, Gestão das valências territoriais e da 
promoção do Município nas seguintes áreas: Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social e 
Saúde, Desenvolvimento Económico e Turismo.

Departamento de Obras e Urbanismo Gestão e Fiscalização de Obras Municipais, Conservação e Manutenção de Edifícios, Equipamentos, Vias e 
Infraestruturas Municipais, Informática e Telecomunicações, Sinalização e Trânsito, Águas e Saneamento, 
Energia, Iluminação da Via Pública, Gestão do Parque de Viaturas, Máquinas e Equipamentos, Concursos 
de Empreitadas ou Aquisição de Equipamentos, Armazenar bens à sua guarda, Planeamento e Gestão do 
Território, Informação Geográfica, Licenciamentos no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, Defesa do Meio Ambiente, Administração de Parques, Jardins e Espaços Verdes, Limpeza 
Urbana e Resíduos Sólidos, Feiras, Mercados e Cemitérios, Projetos de Arquitetura e de Especialidades, 
Serviço de Topografia, Desenho e Reprodução Especializada.

 Artigo 5.º
Estrutura flexível

A estrutura flexível compreende unidades orgânicas de caráter fle-
xível, constituindo uma componente variável da organização dos ser-
viços municipais que visa assegurar a sua permanente adequação às 
necessidades de funcionamento e otimização dos recursos, agregando 
competências de caráter operativo e instrumental integrados numa mesma 
área funcional.

Compreende divisões municipais, integradas, em regra, nos depar-
tamentos municipais, dirigidas por chefes de divisão municipal, que 
correspondem a cargos de direção intermédia de 2.º grau. No âmbito 
das unidades orgânicas são ainda criadas subunidades orgânicas, com 
funções de natureza executiva, sob a forma de secções, coordenadas 
por coordenadores técnicos.

A estrutura flexível integra as seguintes unidades e subunidades or-
gânicas:

1 — Divisões Municipais
1.1 — Integrada no Departamento Financeiro, Económico e Social: 

Divisão de Administração Geral e Finanças, Divisão de Recursos Hu-
manos e Divisão de Desenvolvimento Económico e Social.

1.2 — Integradas no Departamento de Obras e Urbanismo: Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística, Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, Divisão de Edifícios e Equipamentos e Divisão de Vias de 
Comunicação.

1.3 — Não Integrada em Unidades orgânicas nucleares: Divisão de 
Assuntos Jurídicos e Fiscalização

2 — Secções
2.1 — Integradas na Divisão de Administração Geral e Finanças: 

Secção de Administração Geral, Secção de Contabilidade, Tesouraria, 
Secção de Aprovisionamento e Gestão de Armazéns e Secção de Pa-
trimónio e Seguros.

2.2 — Integrada na Divisão de Recursos Humanos: Secção de Re-
crutamento, Cadastro e Remunerações.

Artigo 6.º
Serviços enquadrados por legislação específica

Trata -se de serviços cuja criação está sujeita a regras especiais 
não subordinadas ao Regime Jurídico de Organização dos Serviços 
das Autarquias Locais (Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro), 
não concorrendo para o número máximo de unidades orgânicas fle-
xíveis:

a) Gabinete de Apoio Pessoal;
b) Serviço Municipal de Proteção Civil;
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c) Veterinário Municipal;
d) Promotoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis

Artigo 7.º
Competências genéricas

Constituem competências genéricas das unidades orgânicas flexíveis 
e especiais deveres dos respetivos dirigentes, nos domínios de atuação 
que lhes são cometidos, as decorrentes do estatuto do pessoal dirigente, 
correspondentes aos respetivos cargos e graus. Cada unidade orgânica 
flexível tem ainda as competências específicas descritas nos artigos 
seguintes.

Artigo 8.º
Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização

A Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização tem, em especial, as 
seguintes atribuições:

a) Apoiar juridicamente a Câmara e os serviços municipais, em con-
formidade com deliberações e os despachos do Presidente;

b) Exercer o patrocínio judiciário em quaisquer tribunais em que 
o Município é parte e colaborar com os advogados que exerçam esse 
patrocínio nos casos para os quais tenham sido contratados;

c) Elaborar minutas de acordos, contratos e protocolos a celebrar pela 
Câmara Municipal com outras entidades;

d) Emitir pareceres jurídicos para outros serviços, quando autorizado 
pelo Presidente da Câmara Municipal;

e) Coligir, tratar e divulgar pelos serviços a legislação, regulamentos, dou-
trina e jurisprudência com interesse para a prossecução das suas atribuições;

f) Instruir processos de mera averiguação, de inquérito, de sindicância 
ou disciplinares e outros de natureza análoga, por despacho do Presidente 
da Câmara Municipal e dar apoio técnico aos instrutores desses proces-
sos, quando esses instrutores dependerem de outros serviços;

g) Elaborar projetos de posturas e regulamentos municipais e provi-
denciar pela atualidade e exequibilidade das disposições regulamentares 
em vigor que caibam nas competências dos órgãos do município;

h) Dar parecer sobre as reclamações ou outros meios graciosos de 
garantia que sejam dirigidos aos órgãos da autarquia, bem como sobre 
petições, representações ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos 
municipais ou sobre procedimentos dos serviços;

i) Assegurar a defesa dos titulares dos órgãos ou dos trabalhadores 
quando sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas 
funções;

j) Registar as certidões de relaxe e outros títulos de dívida;
k) Instruir, cumprir e fazer cumprir as decisões tomadas nos processos 

de execução fiscal e de contraordenações;
l) Fazer as notações estatísticas obrigatórias e as que forem deter-

minadas;
m) Providenciar pela realização dos atos notariais que, nos termos da 

lei, caibam ao notário privativo do município e zelar pela preparação dos 
atos públicos de outorga de contratos ou outros bilaterais;

n) Fiscalização do cumprimento das normas legais e regulamentares da 
competência do Município, bem como das deliberações ou decisões dos 
órgãos municipais nos domínios de urbanização e edificação, ocupação 
da via pública, publicidade, atividades económicas, mercados e feiras 
e outras atividades/licenciamentos em que o Município seja entidade 
Coordenadora/Licenciadora;

o) Notificações e embargos;
p) Elaboração de autos de notícia/participações;
q) Assegurar as demais competências constantes dos artigos 7.º, 8.º 

e 9.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2002, de 12 de 
abril (Regulamento de Organização e Funcionamento da Polícia Mu-
nicipal);

r) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 
no sistema de controlo de gestão municipal;

s) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 9.º
Divisão de Administração Geral e Finanças

A Divisão de Administração Geral e Finanças, através das secções e 
serviços identificados, tem as seguintes atribuições gerais:

a) Dar execução aos serviços de administração geral não atribuídos 
a outras unidades ou subunidades administrativas;

b) Executar os assuntos relativos ao expediente geral;

c) Controlar prazos de resposta às solicitações dirigidas aos serviços 
da Câmara Municipal, designadamente quando estão em causa preten-
sões dos munícipes;

d) Prestar apoio aos órgãos autárquicos;
e) Dar apoio ao secretariado das reuniões e sessões dos órgãos au-

tárquicos;
f) Divulgar e zelar pelo cumprimento das deliberações e despachos;
g) Coordenar o trabalho das Secções e serviços que integra e constituir 

equipas para desenvolver tarefas específicas;
h) Centralizar a elaboração dos instrumentos previsionais de gestão 

financeira, nomeadamente as Grandes Opções do Plano, o Orçamento, 
o Plano Plurianual de Investimentos e de Atividades e o Orçamento de 
Tesouraria, suas modificações e revisões, em conformidade com a lei 
e as instruções recebidas;

i) Centralizar a execução dos procedimentos previstos no Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL);

j) Elaborar os documentos de prestação de contas, nomeadamente, 
o balanço, a demonstração de resultados, os mapas de execução orça-
mental, os anexos às demonstrações financeiras e o relatório de gestão 
previstos na lei e outros que lhe forem determinados;

k) Verificar diariamente a conformidade do diário da tesouraria e os 
seus resumos com os registos contabilísticos;

l) Velar pelo cumprimento do princípio da segregação de funções de 
contabilidade e tesouraria;

m) Controlar as disponibilidades em instituições bancárias;
n) Velar pelo cumprimento das disposições legais que impõem ope-

rações de balanço para verificação do estado da responsabilidade do 
tesoureiro pelos fundos, valores e documentos entregues à sua guarda 
e pela execução dos respetivos procedimentos;

o) Elaborar mapas periódicos da execução do plano Plurianual de 
Investimentos e o respetivo mapa de execução anual;

p) Elaborar relatórios e informações que lhe forem determinados 
superiormente e os que são impostos pelas leis ou contratos em vigor, 
providenciando a sua remessa aos destinatários depois de aprovados;

q) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal;

r) Promover informação atualizada sobre fundos comunitários aos 
quais a Câmara Municipal possa apresentar candidaturas para finan-
ciamento de projetos:

s) Outras atribuições que forem definidas superiormente.

Os Serviços Gerais são conjuntos de atribuições e respetivas tarefas re-
lacionadas com limpeza das instalações e apoio aos serviços, prosseguidas 
por recursos humanos e equipamentos a elas afetas em tempo total ou par-
cial, em conformidade com instruções do Chefe da Divisão, nomeadamente:

a) Abrir e fechar instalações onde funcionam serviços nos horários 
estabelecidos;

b) Efetuar o levantamento e a expedição de toda a correspondência, 
nos horários estabelecidos;

c) Assegurar o serviço de reprografia;
d) Assegurar o serviço de estafetas inter serviços e externas;
e) Efetuar a limpeza dos edifícios onde funcionam serviços municipais, 

requisitando para o efeito e controlando os respetivos equipamentos e 
consumíveis;

f) Proceder ao hasteamento e guarda das bandeiras segundo instruções 
recebidas;

g) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal;

Artigo 10.º
Divisão de Recursos Humanos

A Divisão de Recursos Humanos tem, em especial, as seguintes 
atribuições:

a) Definir e propor políticas de gestão dos recursos humanos no quadro 
legal existente para a função pública local;

b) Dotar a Câmara Municipal dos recursos humanos qualificados 
necessários;

c) Fazer o acompanhamento qualitativo e quantitativo do pessoal nas 
respetivas carreiras, numa perspetiva de gestão previsional;

d) Criar condições para a execução de trabalho motivado e partici-
pado;

e) Assegurar a formação profissional dos recursos humanos da Câ-
mara Municipal;

f) Garantir a execução do processo de avaliação de desempenho dos 
trabalhadores;

g) Elaborar o balanço social e propor as medidas para correção de 
eventuais disfunções;

h) Cooperar com o Gabinete Jurídico nos processos de inquérito e 
disciplinares;
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i) Promover o enquadramento de tarefas específicas relativas às polí-
ticas de saúde ocupacional, higiene e segurança dos recursos humanos 
ao serviço da Câmara Municipal;

j) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 
no sistema de controlo de gestão municipal;

k) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 11.º
Divisão de Desenvolvimento Económico e Social

A Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, desenvolve as suas 
atividades através das áreas identificadas, com as seguintes atribuições:

Na área da Educação e Ação Social:
a) Dinamizar e apoiar as componentes do sistema educativo ao nível 

do Município que sejam atribuição da autarquia;
b) Integrar as atribuições e competências que na área da educação ve-

nham a ser transferidas para o Município no processo de descentralização;
c) Assegurar os transportes escolares ou as devidas alternativas;
d) Assegurar a ação social escolar;
e) Lançar ações de alfabetização da população adulta;
f) Conhecer os casos de insucesso escolar e a sua causalidade para a 

adoção de medidas que forem julgadas necessárias;
g) Apoiar o Conselho Municipal de Educação;
h) Dar particular atenção e dirigir ações a grupos necessitados de 

serviços sociais especializados, designadamente à juventude, terceira 
idade, toxicodependentes, cidadãos portadores de incapacidade, minorias 
socialmente desintegradas ou violentadas e à família;

i) Estimar necessidades de habitação social, definir critérios para sua 
atribuição e preparar programas de informação para os seus residentes;

j) Acompanhar e apoiar as iniciativas tendentes a garantir a igualdade 
de direitos e de oportunidades dos cidadãos, combatendo a exclusão;

k) Colaborar em programas de parceria com outras entidades, nomea-
damente, o Rendimento Social de Inserção e a Luta Contra a Pobreza;

l) Efetuar parcerias com instituições de solidariedade social e serviços 
públicos;

m) Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
em Risco;

n) Apoiar o Conselho Local de Ação Social;
o) Detetar carências de saúde da população, propor e aplicar as me-

didas convenientes, em parceria com os serviços da administração do 
Estado;

p) Colaborar com os Serviços de Saúde no diagnóstico da situação 
sanitária, bem como nas respetivas campanhas de prevenção e profilaxia;

q) Recorrer aos fundos de apoio nacionais e comunitários;
r) Promover a participação da sociedade civil em ações de volun-

tariado;
s) Propor e executar projetos e programas especiais e integrados de 

intervenção social;
t) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 

no sistema de controlo de gestão municipal;
u) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Na área do Desporto e Juventude:
a) Programar e apoiar medidas da prática da educação física e desporto;
b) Promover e apoiar as realizações desportivas;
c) Estimular a constituição de associações desportivas;
d) Promover a conservação e gerir os equipamentos desportivos;
e) Mobilizar a juventude para a prática do desporto em cooperação 

com as outras unidades da Divisão;
f) Promover e apoiar o associativismo e o voluntariado entre os jo-

vens;
g) Programar e apoiar atividades de tempos livres;
h) Apoiar iniciativas que visem a valorização dos jovens e a redução 

de riscos de exclusão ou da saúde em colaboração com as outras uni-
dades da Divisão;

i) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 
no sistema de controlo de gestão municipal;

j) Apoiar o Conselho Municipal de Juventude;
k) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Na área da Cultura, Desenvolvimento Económico e Turismo:
a) Gerir as bibliotecas e os museus municipais e promover hábitos 

de leitura e de enriquecimento dos museus;
b) Implantar uma rede municipal de bibliotecas;
c) Promover a conservação e gerir o património cultural construído, 

bem como os equipamentos;
d) Proceder à classificação de imóveis conjuntos ou sítios considerados 

de interesse municipal e assegurar a sua manutenção e recuperação;
e) Promover atividades culturais e artísticas;

f) Promover o estabelecimento de protocolos de cooperação com o 
Ministério da Cultura e outras entidades com objetivos afins;

g) Fomentar a elaboração de publicações sobre a autarquia ou outros 
assuntos de interesse municipal;

h) Promover o teatro, o artesanato e a música popular;
i) Organizar, em cooperação com as freguesias e instituições, ativi-

dades tradicionais para ocupação dos tempos livres;
j) Apoiar atividades culturais de interesse municipal;
k) Promover atividades turísticas dirigidas à população da autarquia.
l) Colaborar com os órgãos autárquicos na definição da política de 

turismo municipal;
m) Fazer o inventário das potencialidades turísticas do Município 

tendo em atenção as grandes opções tomadas pelos órgãos autárquicos 
nesta matéria;

n) Organizar programas e circuitos turísticos adaptados às finalidades 
que tiverem sido definidas e aos potenciais ou conhecidos utilizadores;

o) Inventariar e divulgar a gastronomia, o artesanato e outras ativida-
des que tenham interesse cultural e, ou económico para o Município;

p) Colaborar com outros serviços na definição e execução de projetos 
com interesse para o turismo e a economia do município;

q) Criar condições atrativas para o turista, através de programas de 
base rural, fluvial e outros;

r) Fomentar a criação de parques de campismo e outras unidades de 
apoio ao turismo;

s) Colaborar com os organismos regionais e nacionais no fomento 
do turismo;

t) Montar postos de informação turística sempre que necessário;
u) Estabelecer as necessárias ligações com o setor de hotelaria e 

restauração;
v) Promover iniciativas que facilitem a definição de estratégias de 

desenvolvimento para o Município;
w) Promover o apoio às atividades económicas mais significativas 

do Município;
x) Promover a interação entre a Câmara e as empresas ou entidades 

da área económica;
y) Promover a imagem do Município no que respeita ao ambiente e 

à defesa do consumidor;
z) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 

no sistema de controlo de gestão municipal;

Artigo 12.º
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística tem, em especial, 
as seguintes atribuições:

a) Propor e justificar a elaboração e aprovação de instrumentos de 
gestão territorial e dar o apoio técnico necessário;

b) Manter atualizadas as informações necessárias à elaboração, alte-
ração, revisão e avaliação dos instrumentos de gestão territorial;

c) Propor e justificar alterações, revisões ou suspensões dos instru-
mentos de gestão territorial em vigor;

d) Colaborar na definição dos parâmetros de ocupação e utilização 
do solo adequados à salvaguarda e valorização dos recursos e valores 
naturais, a compatibilização das funções de proteção, regulação e enqua-
dramento com os usos produtivos, o recreio e o bem estar das populações, 
que deverão integrar os instrumentos de gestão territorial;

e) Fazer relatórios periódicos sobre os instrumentos de gestão terri-
torial, de modo a habilitar a Câmara Municipal a avaliar a adequação 
desses instrumentos à política definida e a rever, quando necessário, a 
sua política de desenvolvimento e ordenamento do território;

f) Fornecer informações de caráter estatístico, técnico e científico que 
forem pedidos pelas entidades que têm funções de acompanhamento da 
política regional ou nacional de ordenamento do território;

g) Garantir o direito do cidadão à informação sobre os instrumentos 
de gestão territorial;

h) Acompanhar a evolução da política de solos e apresentar propos-
tas de aquisição ou alienação de solos, incluindo a fundamentação de 
propostas e acompanhamento técnico de iniciativas de negociação e 
de expropriação;

i) Caraterizar as áreas ocupadas com construções ilegais ou degradadas 
e propor as medidas necessárias ao devido ordenamento;

j) Manter atualizadas as cartas e mapas geográficos do território 
municipal;

k) Identificar, organizar e atualizar o registo das ocupações dos solos;
l) Promover a criação e desenvolvimento do sistema de informação 

geográfica municipal;
m) Apreciar os pedidos de informação prévia sobre a viabilidade de 

operações urbanísticas;
n) Apreciar os pedidos de obras de edificação, de demolição, de urba-

nização, de operações de loteamento e de trabalhos de remodelação de 
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terrenos para os quais a lei exija controlo prévio e licença administrativa 
ou autorização administrativa;

o) Apreciar os processos que se referem a operações isentas ou dis-
pensadas de licença ou de autorização administrativa, mas exijam co-
municação prévia à Câmara Municipal;

p) Apreciar os processos com procedimentos especiais referentes a 
operações urbanísticas cujos projetos carecem de aprovação da admi-
nistração central nos termos da lei;

q) Propor, com as necessárias justificações técnicas e legais, a decisão 
sobre o licenciamento de operações urbanísticas e de edificação;

r) Colaborar na elaboração de regulamentos que integrem matérias 
da sua competência;

s) Colaborar no registo dos solos integrados no património muni-
cipal;

t) Propor designações toponímicas em colaboração com outros ser-
viços municipais, definir os números de polícia e assegurar os registos 
necessários;

u) Registar em cadastro adequado as iniciativas de entidades públicas 
e privadas relacionadas com o regime jurídico da urbanização e da edi-
ficação de modo a garantir a disponibilidade de informação atualizada 
relativa às áreas objeto dessas iniciativas;

v) Fornecer medições e outros indicadores técnicos ao serviço muni-
cipal competente para a liquidação das taxas devidas por atos praticados 
pelos serviços da Divisão;

w) Verificar a implantação de obras nos respetivos locais, tendo em 
consideração as condições e especificações técnicas constantes das 
decisões de aprovação;

x) Proceder às vistorias previstas nas leis ou necessárias em proce-
dimentos administrativos;

y) Recolher os indicadores periódicos de gestão das atividades de-
senvolvidas pela Divisão para serem integrados no sistema de controlo 
de gestão municipal;

z) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 13.º
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos tem, em especial, as 
seguintes atribuições:

a) Acompanhar e controlar a qualidade ambiental através de ações 
de fiscalização preventiva e de vistorias;

b) Colaborar com as Autoridades Sanitárias, na gestão do canil/ga-
til, quando existente, e em ações de fiscalização nos termos de Leis e 
Regulamentos em vigor.

c) Desenvolver ações tendentes a resolver problemas relacionados 
com a qualidade ambiental;

d) Colaborar com o Departamento de Obras e Urbanismo no sentido 
de se garantir o controlo periódico e a qualidade das águas de consumo, 
das águas residuais e das piscinas públicas;

e) Promover e colaborar em campanhas de informação e esclareci-
mento com vista à preservação da boa qualidade ambiental;

f) Manter registos atualizados sobre níveis de poluição ambiental de 
situações consideradas sensíveis e desenvolver ações com o objetivo de 
implementar medidas corretivas quando necessárias;

g) A implantação, manutenção e conservação dos jardins e espaços 
verdes municipais;

h) A implantação, manutenção, conservação e fitossanidade de árvores 
na via pública e parques municipais;

i) A implantação e conservação dos sistemas de rega com os respetivos 
serviços de abastecimento de água;

j) A implantação, manutenção e exploração de viveiros de árvores e 
plantas para utilização pelos seus serviços e venda a particulares nas 
condições definidas em regulamento;

k) O fornecimento, aplicação, recolha e controlo de plantas e flores 
em eventos ou situações definidos ou autorizados superiormente;

l) A vigilância dos parques e jardins públicos;
m) A manutenção e vigilância dos parques infantis e outros equipa-

mentos implantados nos espaços sob sua responsabilidade;
n) Limpeza dos espaços públicos;
o) Limpeza de terrenos expectantes;
p) Limpeza de recintos de mercados de levante;
q) Limpeza dos recintos de exposições, certames, eventos culturais, 

cívicos, desportivos e outros, quando essa limpeza não seja da respon-
sabilidade dos respetivos organizadores;

r) Recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos, incluindo lixo 
grosso, ramagens e entulhos;

s) A remoção de viaturas e outros equipamentos ou materiais que 
prejudiquem a estética, a higiene ou a utilização de espaços públicos, 
depois de cumpridos os procedimentos legais;

t) A remoção de areias e outros materiais depositados na via pública 
por ação de elementos naturais;

u) O controlo de infestantes nos passeios, arruamentos e áreas ur-
banas;

v) As desinfeções e desinfestações que forem determinadas por mo-
tivos de saúde pública;

w) A manutenção e limpeza de contentores, papeleiras e outros equi-
pamentos utilizados;

x) A manutenção e limpeza de instalações sanitárias públicas;
y) A colaboração com os Serviços de Saúde e outras entidades, na 

promoção de campanhas de sensibilização dos cidadãos para a higiene 
e limpeza dos espaços públicos;

z) Assegurar o serviço de receção e inumação de cadáveres, as exu-
mações, transladações e tratamento de ossadas para depósito;

aa) Ordenar a ocupação dos espaços nos cemitérios, a identificação 
das sepulturas e dos jazigos e os registos obrigatórios;

bb) Cumprir as formalidades legais e regulamentares e apoiar as 
diligências ou intervenções das autoridades nos cemitérios;

cc) Manter a limpeza e a vigilância nos cemitérios;
dd) Cumprir e fazer cumprir os regulamentos em vigor;
ee) Prestar serviços a particulares nos cemitérios, em conformidade 

com os respetivos regulamentos;
ff) Planear e gerir o sistema de abastecimento de água;
gg) Planear e gerir o sistema de saneamento de águas residuais;
hh) Assegurar a gestão e garantir o funcionamento das estações eleva-

tórias (EE´s), estações de tratamento de água (ETA´s) e das estações de 
tratamento de águas residuais (ETAR´s) instaladas no território do Muni-
cípio, zelando pela sua operacionalidade, conservação e manutenção;

ii) Zelar pela limpeza, conservação e bom estado de funcionamento 
de fossas coletivas;

jj) Preparar os elementos necessários à abertura de concursos para 
empreitadas ou para aquisição de equipamentos na sua área de respon-
sabilidade;

kk) Colaborar com os outros serviços municipais para garantir a 
coordenação de trabalhos, projetos ou informações necessários;

ll) Conservar, limpar e desobstruir as fontes, os reservatórios, aque-
dutos e condutas;

mm) Propor projetos de construção e conservação de redes de distri-
buição pública de água e acompanhar a sua execução;

nn) Gerir piquetes de intervenção rápida para prevenção ou redução 
de avarias;

oo) Desinfetar as redes de esgotos e canalizações;
pp) Fiscalizar instalações particulares de águas e esgotos e o lança-

mento de resíduos nas redes públicas de esgotos;
qq) Atualizar sistematicamente o cadastro geral e os cadastros parciais 

das redes de abastecimento de água e de saneamento;
rr) Zelar pela salubridade das águas das fontes e dos fontanários públi-

cos, bem como das águas que abastecem os estabelecimentos de ensino, 
creches, infantários, centros de dia e lares de terceira idade e outros equi-
pamentos coletivos, promovendo a sua análise periódica e colaborando 
com as entidades externas que têm competência nessa área;

ss) Programar e executar recolhas periódicas ou de oportunidade de 
águas das redes para análises necessárias e, bem assim, introduzir as 
correções que os resultados evidenciarem;

tt) Propor a aquisição de material e equipamento necessários às suas 
atividades;

uu) Assegurar e zelar pelo cumprimento dos Regulamentos Municipais 
de Abastecimento de Água e de Águas Residuais, elaborar propostas de 
atualização e de revisão necessárias;

vv) Assegurar a execução de pequenas correções e ampliações e 
conservação das redes;

ww) Assegurar a execução de ramais de ligação às redes ou interrom-
per esses ramais nos casos previstos em regulamento;

xx) Assegura ainda a organização e o funcionamento dos mercados 
e feiras e outros equipamentos de abastecimento público sob jurisdição 
municipal, promovendo a adequada funcionalidade e higiene;

yy) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal;

zz) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 14.º
Divisão de Edifícios e Equipamentos

A Divisão de Edifícios e Equipamentos tem, em especial, as seguintes 
atribuições:

a) Programar, executar e controlar todas as obras por administração 
direta, zelando pelo cumprimento das normas de higiene e segurança 
no trabalho;

b) Coordenar as equipas que a integram, programar, acompanhar a 
execução e controlar as suas atividades;
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c) Utilizar instrumentos, nomeadamente, ferramentas informáticas, 
que permitam a programação, revisão, controlo e informação da execução 
dos projetos e dos seus custos;

d) Organizar os processos de concursos de obras a executar por em-
preitada, centralizando em cada um desses processos os procedimentos 
administrativos subsequentes, até sua finalização;

e) Exercer os poderes e deveres de fiscalização e acompanhamento 
das empreitadas que estão definidos na lei;

f) Providenciar a aquisição de bens e serviços necessários à sua ati-
vidade, em colaboração com o Departamento Financeiro, Económico 
e Social;

g) Administrar os meios e prestar serviços necessários ao funcio-
namento de estruturas, equipamentos e instalações do município ou a 
cargo do município, designadamente a gestão de energia elétrica, redes 
de telefone, informática e segurança;

h) Controlar os consumos de energia pelos serviços municipais.
i) Conceber e promover a implantação dos sistemas informáticos, dar 

apoio aos serviços e zelar pela conservação dos recursos informáticos;
j) Promover as ligações dos meios informáticos municipais a rede 

privativa que permita a partilha de comunicações, de dados e de recursos 
e propor a ligação dessa rede a outras redes de área alargada;

k) Promover a disponibilização de informação municipal em página 
ou páginas próprias na Internet;

l) Promover a regulamentação para a utilização da Internet e correio 
eletrónico pelos serviços, fomentando essa utilização e disponibilizando 
a assistência técnica necessária;

m) Promover a formação especializada do pessoal em colaboração 
com a Divisão de Recursos Humanos;

n) Pronunciar -se sobre o “hardware”, “software” e bens consumíveis 
a adquirir;

o) Conceber, planear, gerir e manter infraestruturas, redes e teleco-
municações fixas e móveis;

p) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 
no sistema de controlo de gestão municipal;

q) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 15.º
Divisão de Vias de Comunicação

a) Colaborar com outros serviços estatais no desenvolvimento e na 
articulação da rede viária municipal com a rede viária nacional;

b) Assegurar as atividades de classificação, cadastro e conservação 
da rede viária municipal;

c) Programar, em colaboração com os serviços externos competentes, o 
uso do espaço subterrâneo para intervenções relacionadas com infraestru-
turas que esses serviços administram, nomeadamente, redes elétricas, de 
abastecimento de água e de saneamento, telefónicas e distribuição de gás, 
de modo a minimizar os inconvenientes que decorrem desses trabalhos;

d) Implementar a sinalização horizontal e vertical dos arruamentos e 
rodovias municipais e velar pela sua atualização e manutenção;

e) Providenciar a aquisição de bens e serviços necessários à sua atividade, 
em colaboração com o Departamento Financeiro, Económico e Social;

f) Coordenar as atuações do município com as entidades concessio-
nárias do fornecimento e da distribuição de energia elétrica, em especial 
no que se refere à iluminação pública;

g) Controlar os consumos de energia da iluminação pública;
h) Manter em bom funcionamento as instalações semafóricas;
i) Programar, executar e controlar os trabalhos oficinais que sejam re-

quisitados de acordo com planos ou instruções que lhe forem transmitidos;
j) Fazer a gestão económica e administrativa das oficinas de forma 

a minimizar os custos;
k) Assegurar a manutenção e reparação do parque de viaturas, má-

quinas e equipamentos, e gestão operacional da frota automóvel, dos 
motoristas e das oficinas auto;

l) Recolher indicadores periódicos de gestão para serem integrados 
no sistema de controlo de gestão municipal;

m) Executar outras tarefas que lhe sejam cometidas.

SECÇÃO IV

Atribuições e competências das subunidades orgânicas

Artigo 16.º
Competências genéricas

Constituem competências genéricas das subunidades orgânicas e 
especiais deveres dos respetivos coordenadores, nos domínios de atua-
ção que lhes são cometidos, exercer as seguintes funções com relativo 
grau de autonomia a responsabilidade: chefia técnica e administrativa 
da subunidade orgânica por cujos resultados é responsável; realização 

das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal 
que coordena, segundo orientações e diretivas superiores; execução de 
trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. 
Cada subunidade orgânica tem ainda as competências específicas des-
critas nos artigos seguintes.

Artigo 17.º
Secção de Administração Geral

A Secção de Administração Geral tem as seguintes atribuições:
a) Executar as tarefas relativas à receção, classificação, distribuição 

e expedição de correspondência e outros documentos dentro dos prazos 
determinados;

b) Controlar prazos de resposta de correspondência;
c) Promover a divulgação pelos serviços de deliberações, despachos, 

avisos e normas ou regulamentos;
d) Executar os serviços administrativos de caráter geral não específicos 

de outros serviços;
e) Passar certidões quando autorizadas;
f) Exercer outras tarefas que se enquadrem no âmbito da secção, ou 

que lhe forem superiormente cometidas.
g) Desenvolver outras atividades que lhe sejam cometidas.

Artigo 18.º
Secção de Contabilidade

A Secção de Contabilidade tem as seguintes atribuições:
a) Garantir a fiabilidade e a oportunidade dos registos contabilís-

ticos;
b) Promover os registos inerentes à execução orçamental e ao Plano 

Plurianual de Investimentos;
c) Promover o acompanhamento e o controlo do orçamento e do Plano 

Plurianual de Investimentos;
d) Emitir os documentos obrigatórios por leis, contratos ou instruções 

internas, nomeadamente as que se referem à execução do Orçamento e 
do Plano Plurianual de Investimentos;

e) Promover a verificação permanente do movimento de fundos de 
tesouraria e de documentos de receita e de despesa;

f) Apresentar relatórios de ocorrência, sempre que tal se justifique;
g) Assegurar a ligação da contabilidade orçamental com a contabili-

dade patrimonial, nos termos do POCAL — Plano Oficial de Contabi-
lidade das Autarquias Locais;

h) Emitir os documentos de receita e despesa, bem como outros 
documentos que suportem registos contabilísticos;

i) Assegurar as medidas de controlo interno, nomeadamente os gru-
pos de receitas e de despesas, tendo em conta o controlo orçamental 
definido no POCAL;

j) Coligir todos os elementos necessários à execução do Plano Plurianual 
de Investimentos e do Orçamento e respetivas modificações e revisões;

k) Verificar as faturas, as guias de remessa, documentos e registos de 
verificação de prestação de serviços, de aquisição de bens ou despesas 
com empreitadas e respetivos registos contabilísticos;

l) Processar toda a documentação necessária com vista à entrega às 
entidades respetivas dos fundos previamente arrecadados por operações 
de tesouraria;

m) Facultar à Secção de Património e Seguros os elementos necessá-
rios à atualização do inventário, cadastro ou registo de bens patrimoniais 
pertencentes ao Município, incluindo os bens móveis e imóveis;

n) Tratar o expediente e arquivo da documentação respeitante à Secção;
o) Proceder à remessa para os serviços centrais, regionais ou locais 

do Estado, dos documentos ou elementos contabilísticos que a lei de-
termina;

p) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal;

q) Dar cumprimento a outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 19.º
Tesouraria

A Tesouraria tem as seguintes atribuições:
a) Proceder à arrecadação das receitas e outros recebimentos em 

operações de tesouraria, executando os procedimentos obrigatórios;
b) Fazer os pagamentos legalmente autorizados, executando os pro-

cedimentos obrigatórios;
c) Executar os procedimentos aprovados para integração das operações 

de recebimentos e de pagamentos no POCAL;
d) Liquidar juros moratórios, quando são devidos;
e) Guardar os valores que estão à sua responsabilidade;
f) Depositar em instituições bancárias os valores monetários exceden-

tes em tesouraria, em conformidade com instruções recebidas:
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g) Movimentar os fundos depositados em instituições bancárias em 
conjunto com, pelo menos, duas pessoas especialmente autorizadas para 
o efeito e em conformidade com normas aprovadas;

h) Elaborar os diários da tesouraria e os respetivos resumos para serem 
conferidos com os registos contabilísticos;

i) Centralizar e controlar os recebimentos e a arrecadação temporária 
de valores e os pagamentos executados por entidades ou postos diferentes 
do tesoureiro municipal;

j) Emitir certidões de relaxe de dívidas e remetê -las à Divisão de 
Assuntos Jurídicos e Fiscalização para processamento;

k) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal;

l) Dar cumprimento a outras tarefas que lhe sejam cometidas.

Artigo 20.º
Secção de Aprovisionamento e Gestão de Armazéns

A Secção de Aprovisionamento e Gestão de Armazéns tem as se-
guintes atribuições:

a) Organizar os processos de concursos e executar os procedimentos 
que forem aprovados para a aquisição dos bens e serviços necessários, 
desde que não integrados em empreitadas de obras públicas, nomea-
damente, nas fases de prospeção, consultas de mercado, análises dos 
fornecedores, análises das propostas e condições de fornecimento, adju-
dicações, receção e verificação das prestações, tendo em consideração a 
regra de segregação das funções de compra, de verificação das prestações 
e da liquidação das respetivas despesas;

b) Velar para que os suportes de informação a adquirir e a fornecer 
aos serviços, correspondam aos modelos aprovados pelo Presidente da 
Câmara ou em quem este delegar;

c) Controlar a entrega dos bens adquiridos aos serviços utilizadores ou 
ao armazém e fornecer à secção de contabilidade e à secção de património 
e seguros, as informações necessárias para registo;

d) Promover a definição dos bens em stock, movimentar e manter o 
respetivo ficheiro em colaboração com o Armazém;

e) Controlar o funcionamento do Armazém e de reservas de consumí-
veis autorizadas, em conformidade com procedimentos aprovados;

f) Manter registos atualizados sobre fornecedores, produtos, preços e 
outros elementos relevantes, que permitam consulta rápida em operações 
de previsão de aquisições;

g) Executar os procedimentos aprovados de controlo interno;
h) Armazenar os bens que aguardam aplicação ou outros que tiverem 

que ficar à sua guarda por decisão superior, tendo em atenção a sua 
proteção contra destruição e roubo, a facilidade de movimentação e 
localização e a visualização das respetivas nomenclaturas;

i) Fazer a gestão administrativa dos stocks de bens, através de opera-
ções de entrada e saída, centralização dessas operações, verificação perió-
dica entre o montante indicado no registo e o montante real existente, va-
lorização do stock e informação periódica recapitulativa sobre os saldos;

j) Fazer a gestão económica dos stocks de bens, de forma que seja 
assegurado o rápido e continuado fornecimento aos serviços utilizadores, 
propondo e executando procedimentos que minimizem custos;

k) Verificar as prestações dos fornecedores de bens que ali sejam 
entregues, certificando a sua conformidade com os contratos celebrados 
ou requisições, ou solicitando a serviços ou agentes especializados que 
o façam;

l) Colaborar nas ações de verificação física das existências que forem 
determinadas superiormente e nas que estiverem previstas em normas 
de controlo interno.

m) Recolher indicadores periódicos para integração no sistema de 
controlo de gestão municipal;

n) Executar outras tarefas que forem determinadas.

Artigo 21.º
Secção de Património e Seguros

A Secção de Património e Seguros tem as seguintes atribuições:
a) Proceder à identificação e ao registo nas fichas do inventário do 

património de todos os bens do município e, bem assim, à sua movi-
mentação;

b) Valorizar os bens patrimoniais segundo os critérios em vigor;
c) Fornecer os elementos necessários à contabilidade, segundo pro-

cedimentos aprovados;
d) Verificar a boa ordem, estado de conservação e localização dos 

bens patrimoniais;
e) Promover as inscrições nas matrizes prediais e nas conservatórias 

de registo predial de todos os bens imobiliários do município e o seu 
registo no Sistema de Informação Geográfica do Departamento Obras 
e Urbanismo;

f) Manter registos necessários à demonstração das amortizações;

g) Propor seguros de propriedades, bens, pessoas e outros suscetíveis 
de exposição a riscos e controlar as prestações das instituições segura-
doras constantes dos contratos;

h) Manter o registo dos seguros contratados, controlar datas de ven-
cimento, propondo superiormente, com antecedência conveniente, as 
suas renovações ou denúncia;

i) Promover a legalização e registo das viaturas municipais em cola-
boração com o Departamento de Obras e Urbanismo;

j) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 
para integração no sistema de controlo de gestão municipal.

k) Outras tarefas que lhes sejam cometidas.

Artigo 22.º
Secção de Recrutamento, Cadastro e Remunerações

A Secção de Recrutamento, Cadastro e Remunerações tem as se-
guintes atribuições:

a) Definir conteúdos funcionais dos postos de trabalho e os requisitos 
dos recursos humanos a admitir;

b) Executar as operações de recrutamento, seleção, provimento, 
progressão, promoção, aposentação e cessação de funções dos traba-
lhadores;

c) Dar execução aos concursos de admissão e promoção e propor os 
programas, métodos e critérios de seleção, nos termos do regime jurídico 
da função pública aplicável;

d) Propor a composição dos júris dos concursos;
e) Dar sequência a toda a tramitação dos concursos;
f) Facultar aos candidatos todas as informações solicitadas, bem 

como as referências bibliográficas e legislativas, quando os concursos 
o exigirem;

g) Lavrar contratos de prestação de serviços nos termos da lei e con-
trolar a sua duração, informando com oportunidade sobre os respetivos 
termos e propondo os atos necessários;

h) Criar mecanismos de mobilidade interna inter serviços;
i) Elaborar ou atualizar o manual de acolhimento do trabalhador recém 

admitido na Câmara Municipal;
j) Aplicar o regime de férias, faltas e licenças dos trabalhadores em 

funções públicas;
k) Controlar a assiduidade e conhecer a sua causalidade para efeito 

de adoção de medidas que a contrariem;
l) Elaborar as listas de antiguidade;
m) Promover a avaliação de desempenho dos trabalhadores;
n) Manter atualizados os ficheiros e processos individuais dos tra-

balhadores;
o) Organizar os processos de aposentação dos trabalhadores;
p) Promover a verificação das faltas ou licenças por doença;
q) Promover a institucionalização de órgão de apoio social, cultural, 

recreativo ou desportivo do pessoal do Município;
r) Processar vencimentos e abonos de pessoal, bem como o pagamento 

de ajudas de custo e outras remunerações complementares;
s) Instruir os processos relativos às prestações sociais dos trabalha-

dores;
t) Elaborar, conferir e executar mapas e relações de descontos, facul-

tativos ou obrigatórios;
u) Elaborar as propostas de orçamento das despesas com o pessoal;
v) Proceder ao seguro do pessoal quando for necessário em colabo-

ração com a Secção de Património e Seguros;
w) Controlar os limites das despesas com pessoal;
x) Elaborar e apresentar os indicadores periódicos das suas atividades 

para integração no sistema de controlo de gestão municipal;
y) Dar cumprimento a outras tarefas que lhe sejam cometidas.

CAPÍTULO II

Disposições finais e transitórias

Artigo 23.º
Organograma

Os serviços em que se decompõe a orgânica do Município do Marco 
de Canaveses encontram -se ilustrados no organograma anexo ao pre-
sente regulamento.

Artigo 24.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2013, sem 
prejuízo das implicações decorrentes da utilização da faculdade prevista 
no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
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ANEXO I

Organograma 

  
 206636796 

 MUNICÍPIO DE MARVÃO

Despacho n.º 742/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º e de 

acordo com o disposto no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, cumpridas as regras e critérios previstos na lei n.º 49/2012, 
29 de agosto, torna -se público que a Assembleia Municipal de Marvão, 
em sessão realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, aprovou a 
Organização dos Serviços do Município de Marvão, com o modelo de 
estrutura hierarquizada, fixando em duas o número máximo de Unidades 
Orgânicas Flexíveis e em quatro o número máximo de Subunidades 
Orgânicas, sob proposta da Câmara Municipal de aprovada em reunião 
ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2012.

Mais se torna público que, conforme o disposto no artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Marvão, 
em reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro do corrente ano, 
aprovou o regulamento da Estrutura Orgânica Flexível dos serviços muni-
cipais, sob proposta do Presidente da Câmara de 14 de dezembro de 2012.

Regulamento de organização, estrutura e funcionamento 
dos serviços municipais

(Aplicação do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro 
com referência à Lei n -º 49/2012, de 29 de agosto)

Introdução
Numa sociedade em contínua transformação como aquela em que nos 

inserimos, reveste cada vez maior importância para o funcionamento e 
imagem de uma autarquia a forma como os respetivos serviços desem-
penham as múltiplas atividades necessárias ao eficaz cumprimento das 
atribuições da pessoa coletiva.

Os sectores de atuação das autarquias têm vindo progressivamente a 
alargar -se, podendo hoje afirmar -se que os Órgãos e Serviços municipais 
acabam por ser chamados a intervir na totalidade, ou na maioria, das áreas 
que contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos — proteção civil, 
urbanismo, habitação, higiene e limpeza, saneamento básico, espaços 

verdes, arruamentos, vias de comunicação, educação, cultura, desporto, 
turismo, emprego, economia, desenvolvimento, etc.

Torna -se, por isso, necessário promover, a intervalos mais ou menos 
longos, com maior ou menor intensidade, a reestruturação dos serviços 
da autarquia, visando adaptá -los às novas realidades e funções a de-
senvolver, no intento de aproximar a atividade municipal dos anseios e 
necessidades das populações a servir, criando capacidades em termos 
estruturais, ao nível dos equipamentos e dos recursos humanos, para 
resolver e ultrapassar as solicitações que dia a dia vão aparecendo.

Foi nesta lógica e perspetiva que tendo como lei habilitante e em 
cumprimento das normas do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
conjugadas com as da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se procedeu a 
reorganização e reestruturação do funcionamento dos serviços munici-
pais, permitindo -me dela destacar:

A inovação e os seus previsíveis reflexos na qualidade e produtividade 
dos serviços;

O rigor e eficácia que nestes se pretende introduzir;
A humanização interna da organização municipal;
A personalização das relações com os munícipes.

CAPÍTULO I

Objetivos, princípios e normas de atuação

Artigo 1.º
Âmbito e objetivos

1 — Este regulamento que se aplica a todos os serviços municipais 
de Marvão, define os objetivos, a organização e os níveis de atuação 
dos serviços, bem como os princípios que os regem, nos termos da 
legislação em vigor.

2 — No âmbito das suas atividades todos os serviços municipais devem 
prosseguir, nos termos e nas formas previstas na lei, os seguintes objetivos:

Obtenção de crescentes índices de melhoria na prestação de serviços 
às populações;
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Prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos dos cida-
dãos, observando -se todos os princípios de atuação previstos no Código 
do Procedimento Administrativo e demais normas aplicáveis;

Incentivação da participação dos cidadãos na marcha dos assuntos 
municipais;

Promoção do progresso económico, social e cultural do concelho;
Máximo aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis;
Dignificação e valorização profissional dos trabalhadores municipais;
Resolução atempada dos problemas das populações;
Prestígio e dignificação do poder local.

Artigo 2.º
Princípios de gestão dos serviços

A gestão dos serviços municipais deve respeitar:
O sentido do serviço à população em geral;
O respeito pela legalidade, pela igualdade de tratamento entre os 

cidadãos e pela defesa dos seus direitos e interesses;
O cumprimento dos princípios constantes da Carta Deontológica do 

Serviço Público;
A correlação e interligação entre os planos de atividades e os instru-

mentos financeiros da administração municipal;
A obtenção da maior eficácia dos serviços municipais mediante o 

melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis;
O princípio da prioridade das atividades operativas sobre as atividades 

instrumentais, devendo estas prestar o necessário apoio àquelas;
O princípio da utilização da gestão por projetos, sempre que a realiza-

ção de missões, com carácter interdisciplinar não se revele eficaz, ou não 
possa ser alcançada com recurso a estruturas verticais permanentes.

Artigo 3.º
Princípios de atuação dos serviços

Na sua atuação os serviços municipais devem reger -se pelos princípios 
da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, 
da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afe-
tação dos recursos públicos, da melhoria qualitativa e quantitativa dos 
serviços prestados e da garantia de participação dos cidadãos, bem como 
pelos demais princípios aplicáveis à atividade administrativa, especial-
mente dos constantes do Código do Procedimento Administrativo.

Na interpretação destes princípios deverá especialmente ser tido em 
conta:

Princípio da unidade e eficácia da ação: com a unidade evitam -se 
conflitos, duplicações, interferências e sobreposições e com a eficácia 
visa -se economia, rendimento, simplicidade de procedimentos e pron-
tidão nos resultados.

Princípio da aproximação dos serviços aos cidadãos: sendo estes o desti-
natário último da atividade municipal deverá esta desenvolver -se de modo 
a satisfazer as suas necessidades de forma prática, pessoal e acessível.

Princípio da desburocratização e da garantia da participação dos 
cidadãos: através da simplificação de procedimentos, atingir -se -á maior 
celeridade e eficácia, tornando a administração mais acessível e compre-
ensível a todos os cidadãos, permitindo a sua participação na resolução 
dos assuntos que lhe digam respeito.

Princípio da racionalização de meios e da eficiência na afetação dos recur-
sos públicos: a satisfação das necessidades públicas com o menor dispêndio 
de tempo, esforço e outros recursos, designadamente humanos, materiais e fi-
nanceiros, promovendo o seu máximo aproveitamento, evitando desperdícios.

Princípio da melhoria qualificativa e quantitativa dos serviços pres-
tados: através da participação ativa dos interessados e dos serviços 
municipais obter -se -ão mais e melhores serviços e a custos inferiores.

Artigo 4.º
Competências da Câmara Municipal e do respectivo presidente
1 — Nos termos dos artigos 7.º e 11.º do citado Decreto -Lei 

n.º 305/2009, à Câmara Municipal compete;
Criar e implementar o funcionamento das unidades orgânicas fle-

xíveis previstas neste regulamento e definir as respetivas atribuições 
e competências;

Criar as equipas de projeto e definir os respetivos objetivos, termos 
e duração do mandato, estabelecendo a sua dimensão e qualificação do 
respectivo coordenador.

2 — Nos termos da lei a Câmara Municipal exercerá superintendência 
sobre todos os serviços municipais, garantindo mediante a implementa-
ção das medidas que se mostrem necessárias:

A sua correta atuação, na prossecução dos objetivos enunciados no 
artigo 1.º

O cumprimento dos princípios de gestão e de funcionamento referidos 
nos artigos 2.º e 3.º;

O constante controlo e avaliação do desempenho;
A adequação e aperfeiçoamento das estruturas e métodos de trabalho;
O respeito pelos direitos e interesses de terceiros legalmente pro-

tegidos.

3 — Nos termos dos artigos 8.º e 11.º do sobredito Decreto -Lei 
n.º 305/2009, ao Presidente da Câmara Municipal compete:

A conformação da estrutura interna das unidades flexíveis e das 
equipas de projeto;

A afetação ou reafectação do pessoal do respectivo mapa;
A criação, alteração ou extinção de subunidades orgânicas;
A proposta de prorrogação do prazo do mandato das equipas de 

projeto.
Artigo 5.º

Direcção e dependência dos serviços
1 — Salvo competências específicas da Câmara Municipal, os serviços 

municipais e os trabalhadores a eles afetos dependem hierarquicamente do 
Presidente da Câmara, sem prejuízo da delegação de poderes em um ou mais 
vereadores, nas áreas específicas dos serviços cuja direção lhes esteja confiada.

2 — As unidades orgânicas flexíveis, com todos os serviços nelas 
integrados, serão dirigidas por chefes de divisão, ou por dirigentes 
intermédios de 3.º grau ou inferior.

3 — As subunidades orgânicas serão coordenadas por coordenadores 
técnicos e a equipa de projeto, por coordenador de projeto.

Artigo 6.º
Princípios gerais de organização e atuação

Na prossecução das suas competências, para além do respeito pelos 
princípios gerais de organização e atuação administrativa, os serviços 
municipais de Marvão deverão observar, em especial, os seguintes 
princípios:

Da administração aberta, permitindo e incentivando a participação 
dos munícipes através do permanente conhecimento dos processos 
que lhe digam respeito, e de outros de interesse geral para a atividade 
municipal.

Da eficácia, através da melhor utilização e aplicação dos meios dis-
poníveis para a prossecução do interesse público municipal.

Da coordenação dos serviços e da racionalização dos circuitos admi-
nistrativos através da necessária e correta articulação entre as diversas 
unidades e serviços, tendo em vista o célere e eficaz cumprimento das 
deliberações e ordens superiores.

Da transparência, através do diálogo e participação expressos numa 
atitude permanente de interação com as populações e autoridades locais.

Da qualidade e procura contínua de soluções inovadoras capazes de 
permitir a racionalização, a desburocratização e o aumento da produti-
vidade na prestação de serviços à população.

Da autonomia técnica dos dirigentes e trabalhadores que, através da 
sua isenção e profissionalismo, deve nortear a respetiva atuação.

Artigo 7.º
Princípios deontológicos

Os trabalhadores municipais regem -se no desempenho da sua atividade 
profissional pelos princípios enunciados na Carta Ética da Administração 
Pública, referida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 
23 de março.

Artigo 8.º
Dos princípios técnico administrativos

No desempenho das suas atribuições e competências os serviços 
municipais deverão atuar subordinados aos seguintes princípios téc-
nico-administrativos:

Planeamento;
Coordenação e cooperação;
Delegação e desconcentração.

Artigo 9.º
Do planeamento

1 — A atividade dos serviços municipais será referenciada a planos 
globais ou sectoriais, definidos pelos órgãos autárquicos municipais, 
em função da necessidade de promover a melhoria das condições de 
vida das populações e o desenvolvimento económico, social e cultural 
do município.
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2 — Os serviços colaborarão com os órgãos municipais na formação 
dos diferentes instrumentos de planeamento e programação, os quais, 
uma vez aprovados, assumem carácter vinculativo.

3 — São considerados instrumentos de planeamento, programação 
e controlo, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos, os se-
guintes:

Planos especiais, regionais ou intermunicipais de ordenamento do 
território;

Plano diretor municipal;
Planos de urbanização;
Planos de pormenor;
Inventário e documentos provisionais;
Planos de atividades
Orçamentos;
Outros instrumentos de gestão de recursos humanos ou materiais.

4 — Os planos especiais, regionais ou intermunicipais de ordena-
mento do território bem como o Plano Diretor Municipal (P D M) 
consubstanciando as vertentes físico territoriais, sociais e institucionais 
definem nomeadamente o quadro global da atuação municipal nas se-
guintes áreas:

Estratégia de desenvolvimento territorial;
Ordenamento do território;
Salvaguarda, desenvolvimento e valorização do ambiente e do patri-

mónio cultural edificado.

5 — Os planos de atividades e os orçamentos, assim como os pro-
gramas de ordenação de objetivos, e outras metas de atuação municipal 
quantificarão o conjunto de ações e empreendimentos que a Câmara 
Municipal pretende efetuar no período a que se reportarem.

6 — Os serviços municipais implementarão os procedimentos neces-
sários à elaboração e atualização do inventário, ao acompanhamento e 
controle da execução orçamental e dos planos e metas definidos, ela-
borando relatórios periódicos sobre os níveis de execução verificados, 
propondo, quando caso disso, as necessárias medidas corretoras, com 
o objetivo de possibilitar a tomada de decisões ou medidas de reajusta-
mento que se mostrem adequadas e necessárias.

7 — Os serviços devem, por sua iniciativa, elaborar e apresentar 
aos órgãos municipais dados, estudos e relatórios que contribuam para 
a tomada de decisões e definição da prioridade das ações a incluir na 
programação das atividades a desenvolver. 

8 — A afetação de recursos financeiros no orçamento será efetuada 
de modo a garantir o cumprimento dos objetivos e metas fixados no 
plano de atividades.

9 — Compete aos serviços colaborar na elaboração dos documentos 
provisionais, na busca de soluções que permitam a otimização dos 
recursos, designadamente de natureza financeira.

Artigo 10.º
Da coordenação e cooperação

1 — As atividades dos serviços municipais serão objeto de coor-
denação permanente, cabendo aos respetivos responsáveis sectoriais 
promover a realização de reuniões de trabalho, com carácter regular, para 
intercâmbio de informações, consulta mútua e atuação consertada.

2 — Os responsáveis sectoriais deverão comunicar ao presidente da 
Câmara, ou ao vereador com competências delegadas, os consensos 
obtidos ou as formas de atuação que considerem mais apropriadas para 
a obtenção de melhores níveis de execução dos serviços municipais.

Artigo 11.º
Da delegação e desconcentração

1 — A delegação de competências será utilizada como instrumento da 
desburocratização e racionalização administrativa, visando possibilitar 
maior celeridade na decisão e operacionalidade na atuação.

2 — A delegação de poderes, ou de competências, só poderá verificar-
-se no quadro legalmente definido.

3 — Quando se reconheça vantajoso para a atividade autárquica 
poderão os serviços ser desconcentrados ou descentralizados.

4 — O ato administrativo que os descentralizar ou desconcentrar 
definirá o âmbito e limites da descentralização ou desconcentração.

Artigo 12.º
Substituição do pessoal dirigente ou de coordenação

Sem prejuízo das regras legalmente previstas para a substituição do pes-
soal dirigente, os chefes de divisão, coordenadores técnicos ou de projeto e 
outros dirigentes intermédios serão substituídos por funcionários a designar 
pelo presidente da Câmara.

Artigo 13.º
Competências genéricas do pessoal dirigente

1 — Ao pessoal dirigente compete especialmente:
a) Dirigir e coordenar as diversas atividades das unidades orgânicas 

respetivas;
b) Assistir às reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal sempre 

que solicitada a sua presença.
c) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade 

orgânica e vigiar os tempos de resposta relativos ao mesmo:
d) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, trans-

mitindo aos funcionários e outros trabalhadores os conhecimentos e 
instruções profissionais necessários ao eficaz desempenho do respectivo 
posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao 
incremento da qualidade dos serviço a prestar.

e) Divulgar junto dos funcionários e demais trabalhadores os documentos 
internos e as normas dos procedimentos a adotar pelo serviço, bem como deba-
ter e esclarecer as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos fixados, 
de forma a aumentar o sentido de responsabilidade de cada um dos executores.

f) Preparar o expediente, informação e pareceres técnicos necessários 
para resolução superior;

g) Gerir os recursos humanos, técnicos e patrimoniais afetos às respe-
tivas unidades orgânicas, garantindo a sua racional utilização;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcionários, 
em função dos resultados individuais e de grupo, e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos fixados e do espírito de equipa.

i) Identificar as necessidades de formação específica de cada um dos funcio-
nários e outros trabalhadores sob a sua direção e propor a frequência das ações de 
formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades.

j) Proceder ao controlo da assiduidade, pontualidade e cumprimento 
do período normal de trabalho por parte dos funcionários e outros tra-
balhadores integrados nos serviços que dirige.

k) Colaborar no processo de aprovisionamento municipal, apreciação de pro-
posta de fornecimento e definição de critérios técnicos e parâmetros de gestão.

l) Participar na elaboração e execução dos planos de atividades e do 
orçamento;

m) Elaborar projetos de posturas e regulamentos que se considerem 
necessários ao bom funcionamento das diversas unidades orgânicas;

n) Participar no sistema de avaliação do desempenho do pessoal sob 
a sua hierarquia;

o) Propor a instauração de inquéritos ou processos disciplinares ao 
pessoal sob sua hierarquia;

p) Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei, re-
gulamento, deliberação do executivo ou despacho do Presidente da 
Câmara.

Artigo 14.º
Competências genéricas dos responsáveis pelas unidades

e subunidades orgânicas
A estes responsáveis compete, especialmente:
a) Chefiar o pessoal a eles afeto, distribuindo e orientando o serviço 

pela forma mais conveniente, zelando pela assiduidade e pela correta e 
atempada execução do serviço a seu cargo.

b) Preparar o expediente e elaborar os pareceres e informações que 
se mostrem necessários para habilitar a decisão superior.

c) Prestar aos interessados as informações requeridas sobre procedi-
mentos em que demonstrem ter interesse.

d) Formular as sugestões que julgar convenientes para a melhoria ou 
oportunidade do desempenho, ou para aumentar a eficácia dos serviços.

e) Pronunciar -se sobre a oportunidade das férias e dos regimes de pres-
tação do trabalho, propondo, quando caso disso, o seu prolongamento.

f) Solicitar aos responsáveis a colaboração de outros trabalhadores, quando seja 
necessária a constituição de equipas, especialmente no caso de prestação de tra-
balho extraordinário ou em dias feriados, de descanso semanal ou complementar.

g) Participar o respectivo superior hierárquico indícios de infrações 
disciplinares de que tiverem conhecimento.

h) Organizar e promover o controlo de execução dos trabalhos adstritos 
ao serviço ou sector, tendo em vista o cumprimento dos objetivos fixados, 
bem como proceder à avaliação dos resultados alcançados.

i) Conferir e rubricar todos os documentos produzidos ou recebidos 
no serviço ou sector.

j) Resolver as dúvidas que em matéria de serviço lhe sejam apresen-
tadas pelos funcionários do seu serviço ou sector, expondo -as ao chefe 
de divisão, ou imediato superior hierárquico, quando as não consiga 
resolver, ou sejam da competência daqueles responsáveis.

k) Preparar a remessa ao arquivo dos processos ou documentos que 
se mostrem desnecessários, ou sejam dados por findos.

l) Fornecer ao superior hierárquico, nos primeiros dias de cada mês, 
relatório das atividades desenvolvidas, na forma que por este lhe tenha 
sido solicitada.
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m) Zelar pelas instalações a seu cargo, respectivo mobiliário e equi-
pamentos.

n) Executar quaisquer outras tarefas que no âmbito das respetivas 
competências lhe tenham sido solicitadas.

o) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis ao serviço.

Artigo 15.º
Afetação e mobilidade do pessoal

1 — A afetação do pessoal a cada uma das unidades orgânicas será 
determinada pelo Presidente da Câmara ou por vereador com compe-
tências delegadas em matéria de gestão de pessoal.

2 — A distribuição de tarefas dentro de cada unidade, subunidade 
ou equipa de projeto é da competência do respectivo responsável que 
organizará e calendarizará as tarefas correspondentes a cada posto de 
trabalho

CAPÍTULO II

Macroestrutura

Artigo 16.º
Organização

1 — Os serviços municipais adotam o modelo de estrutura hierar-
quizada, na forma prevista no artigo 10,º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro.

Para tanto organizam -se em:
Divisões — unidades orgânicas flexíveis aglutinando competências 

de âmbito operativo e instrumental integradas numa área funcional, 
dirigidas por um chefe de divisão

Subunidades orgânicas — unidades orgânicas de carácter técnico, 
administrativo ou logístico que agregam atividades instrumentais ou 
operativas numa mesma área funcional, coordenadas por um coordenador 
técnico, integradas numa divisão.

Equipa de projeto — destinada a executar um projeto temporário 
cuja prossecução deva ser assegurada autonomamente, tendo em vista 
o aumento da flexibilidade e eficácia da gestão.

Artigo 17.º
Macroestrutura

1 — A macroestrutura dos serviços municipais é do modelo de estru-
tura hierarquizada composta pelo número máximo de:

Duas unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por chefes de di-
visão;

Quatro subunidades orgânicas dirigidas por um coordenador técnico;
Uma equipa de projeto.

2 — A representação gráfica da macroestrutura dos serviços é a cons-
tante do anexo I

Artigo 18.º
Funções e atribuições dos serviços

As atribuições e competências das diferentes unidades e serviços 
municipais constam da estrutura organizacional do Município, não pre-
judicando a atribuição futura de quaisquer outras responsabilidades.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 19.º
Aplicação

O presente regulamento será completado, sempre que se justifique, 
por normas da responsabilidade do Executivo Municipal.

Artigo 20.º
Criação e implementação das unidades e serviços

Ficam criadas as unidades e serviços que integram a presente estrutura, 
os quais serão implementados à medida das necessidades e conveniências 
pela Câmara Municipal.

Artigo 21.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões que se suscitarem na interpretação e aplicação 
do presente regulamento serão resolvidas por deliberação da Câmara 
Municipal.

Artigo 22.º
Norma revogatória

A partir da entrada em vigor da presente organização dos serviços 
municipais, estrutura e quadro de pessoal, ficam revogados os instru-
mentos que a precedem.

Artigo 23.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013
27 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Víctor Manuel 

Martins Frutuoso. 

  
 206654859 
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 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 632/2013
Artur Manuel Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara Municipal de 

Miranda do Douro, nos termos do artigo 10.º, n.º 3 e 6, do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torno público o meu Despacho, 
datado de 02 de janeiro, relativo à manutenção das comissões de serviço 
dos titulares de cargos dirigentes nos cargos do mesmo nível que lhes 
sucederam.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.

Despacho

Manutenção de Comissões de Serviço
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com o previsto no artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal de 
Miranda do Douro aprovou na sua sessão de 28/12/2012, sob proposta 
da Câmara Municipal tomada na sua reunião de 07/12/2012, a moldura 
organizacional dos serviços do Município definindo o número máximo 
de 4 unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares de cargos de 
direção intermédia de 2.º grau, utilizando para o efeito o mecanismo 
de flexibilidade previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 
28 de agosto e uma unidade orgânica dirigida por cargo de direção 
intermédia de 3.º grau.

Considerando que a Câmara Municipal de Miranda do Douro sob 
proposta do Presidente da Câmara em sua reunião de 21/12/2012 apro-
vou a criação e as respetivas competências e atribuições das unidades 
orgânicas flexíveis, com efeitos a partir da aprovação da Assembleia 

Municipal da adequação referida adequação da sua estrutura orgânica 
à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Atendendo ainda:
Ao disposto na segunda parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicado ao 
pessoal dirigente das câmaras municipais pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, que prevê que a comissão de serviço dos 
titulares dos cargos dirigentes cessa “por extinção ou reorganização da 
unidade orgânica”, que lideram; e à possibilidade, prevista na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto e n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicado ao pessoal dirigente das câmaras municipais 
pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, de se manter 
a comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda 
desde que seja dada expressa concordância pela entidade competente.

Assim, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e alínea c) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto e 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicado ao pessoal dirigente das câmaras municipais 
pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto e pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, determino que, na sequência da reorganização das respetivas 
unidades orgânicas que lideram operada em conformidade com a Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, aprovada em sessão de Assembleia Municipal de 28 de dezem-
bro e deliberação da Câmara Municipal em sua reunião de 21/12/2012, 
que aprovou a criação e as respetivas competências e atribuições das 
unidades orgânicas flexíveis, se mantêm as comissões de serviço dos 
titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau nos cargos do mesmo 
nível que lhes sucederam, designadamente: 

Nome do dirigente Unidade orgânica reorganizada Cargo dirigente do mesmo nível que lhe sucedeu

Dr. Carlos Alberto Raposo Fernandes  . . . . . . . . . . Divisão Administrativa e Financeira  . . . . . . . . . Dr. Carlos Alberto Raposo Fernandes.
Eng. Amílcar Domingues Machado. . . . . . . . . . . . Divisão de Obras Municipais. . . . . . . . . . . . . . . Eng. Amílcar Domingues Machado.
Engª. Jesuína Maria Neto Granjo. . . . . . . . . . . . . . Divisão de Ambiente e Gestão Urbana  . . . . . . . Engª. Jesuína Maria Neto Granjo.

 O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.
306645146 

 Despacho n.º 743/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, a Câmara Municipal de 
Miranda do Douro, em reunião ordinária de 21 de dezembro de 2012, 
aprovou a estrutura flexível da organização dos Serviços do Município 
de Miranda do Douro, com efeitos a partir de 01/01/2013, de acordo 
com as deliberações da reunião de câmara do dia 07/12/2012 e da sessão 
da Assembleia Municipal do dia 28/12/2012, tomadas nos termos do 
artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

O novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais publica-
-se a seguir, em texto integral.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.

Estrutura e Organização dos Serviços Municipais

Regulamento e Respetivas Competências

Preâmbulo
Com a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede 

à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que 
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da ad-
ministração central, regional e local do Estado, ficaram estas, obrigadas 
a promover até 31 de dezembro de 2012, a adequação das suas estruturas 
orgânicas, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 
estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias 
locais, às regras e critérios previstos na referida lei.

O presente regulamento é elaborado nos termos do disposto no ar-
tigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea n) do n.º 2 
do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, do artigo 6.º e 7.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro 
e do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 1.º
Superintendência

1 — A superintendência e a coordenação geral dos serviços muni-
cipais competem ao presidente da Câmara Municipal, nos termos da 
legislação em vigor.

2 — Os vereadores terão nesta matéria, os poderes que lhe forem 
delegados pelo presidente da Câmara Municipal.

Artigo 2.º
Objetivos gerais

No desempenho das suas atividades os serviços municipais prosse-
guem os seguintes objetivos gerais:

a) A concretização das tarefas e ações previstas no ciclo anual de 
gestão do Município;

b) A participação numa estratégia de mudança que se quer meta-
mórfica com reorientação das atividades e incremental com reforço 
nos resultados;

c) A observância da trilogia de princípios de ação: orientação para o 
utente, a melhoria contínua e o trabalho em equipa;

d) A dignificação e valorização cívica e profissional dos trabalhadores, 
estimulando a melhoria das suas condições de trabalho.

Artigo 3.º
Princípios

A organização, a estrutura e funcionamento dos serviços municipais 
orientar  -se  -ao nos termos do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de ou-
tubro, pelos princípios da integração funcional, da unidade e eficácia da 
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ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, 
da racionalização de meios e da eficiência na afetação dos recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado 
e da garantia de participação dos cidadãos, bem como pelos demais 
princípios Código de Procedimento Administrativo, nomeadamente os 
do rigor e o da transparência.

Artigo 4.º
Modelo

Para a prossecução das atribuições e competências cometidas ao 
Município, os serviços municipais organizam -se, segundo um modelo 
hierarquizado, constituído por uma estrutura orgânica flexível, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Artigo 5.º
Categorias de unidades orgânicas

1 — Os serviços municipais organizam  -se nas seguintes categorias 
de unidades orgânicas:

a) Divisões municipais — unidades orgânicas de caráter flexível, 
constituindo uma componente variável da organização dos serviços mu-
nicipais, que visa assegurar a sua permanente adequação às necessidades 
de funcionamento e otimização dos recursos, aglutinando competências 
de caráter operativo e instrumental integrados numa mesma área funcio-
nal, dirigidas por cargos de direção intermédia de 2.º grau.

b) Unidade Municipal — concorre para o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau, designados por 
dirigentes de direção intermédia de 3.º grau.

c) Subunidades orgânicas — quando se trate predominantemente 
de funções de natureza executiva, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 10.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

2 — Serviços enquadrados por legislação específica, que não con-
correm para o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e a 
sua criação está sujeita a regras especiais não subordinadas ao Regime 
Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias Locais.

3 — O Anexo I (a aprovar pela Câmara Municipal) define a estru-
tura flexível dos serviços municipais e a competência das respetivas 
unidades orgânicas.

4 — O Anexo II define os serviços enquadrados por legislação es-
pecífica.

5 — O Anexo III (a aprovar pela Câmara Municipal) apresenta a 
tabela de sucessão das unidades orgânicas flexíveis.

6 — O anexo IV (a aprovar pela Câmara Municipal) apresenta o 
organograma da estrutura organizacional dos serviços municipais.

Artigo 6.º
Avaliação de Desempenho

Os Serviços Municipais serão objeto de uma avaliação do seu desem-
penho, em articulação com o ciclo de gestão do Município e de acordo 
com o subsistema de avaliação de desempenho das unidades orgânicas 
legalmente estabelecido.

Artigo 7.º
Cargos dirigentes

Com a entrada em vigor do novo regulamento de organização dos 
serviços municipais, mantêm  -se as comissões de serviço dos chefes de 
divisão municipal atualmente em exercício de funções, nos cargos diri-
gentes do mesmo nível que sucedem aos que atualmente detêm, ao abrigo 
do disposto na segunda parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação constante das Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto e 64/2011, de 22 de dezembro, na sequência de despacho 
a proferir pelo presidente da Câmara Municipal, observada a tabela de 
sucessão das unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 8.º
Interpretação

Compete ao presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas 
de interpretação ou omissões ao presente Regulamento.

Artigo 9.º
Mapa de Pessoal

A afetação do pessoal, tendo em conta a estrutura orgânica definida, 
será em caso de necessidade, determinada pelo presidente da Câmara.

Artigo 10.º
Unidades orgânicas flexíveis

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município é 
fixado em 5, quatro dirigidas por titulares de cargos de direção inter-
média e uma unidade orgânica dirigida por cargo de direção intermédia 
de 3.º grau.

Artigo 11.º
Subunidades orgânicas flexíveis

O número máximo de subunidades orgânicas é fixado em 6.

Artigo 12.º
Entrada em vigor e norma revogatória

A presente estrutura dos serviços municipais a publicar no Diário da 
República, nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto  -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, reportar -se a 01/01/2013, revogando o 
anterior Regulamento de Serviços, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 60, de 16 de março de 2011, após aprovação pela As-
sembleia Municipal da proposta de adequação dos serviços municipais 
à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

ANEXO I

Estrutura flexível dos serviços municipais, e atribuições 
e competências das respetivas unidades orgânicas

CAPÍTULO I

Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais 
e normas sobre dirigentes

Artigo 13.º
Modelo da estrutura orgânica

1 — Para a prossecução das atribuições e competências cometidas à 
Câmara Municipal, os serviços municipais organizam  -se, segundo um 
modelo hierarquizado, constituído por uma estrutura orgânica flexível.

2 — A estrutura é composta por unidades orgânicas flexíveis, cor-
respondendo a divisões municipais a criar por deliberação da Câmara 
Municipal e tendo em conta o número máximo de quatro unidades 
orgânicas, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 
2.º grau e por uma unidade municipal dirigida por cargo de direção 
intermédia de 3.º grau.

a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Divisão de Obras Municipais;
c) Divisão de Ambiente e Gestão Urbana;
d) Divisão Sócio -Cultural.
c) Unidade Municipal — Gabinete de Apoio Técnico.

3 — No âmbito das unidades orgânicas, quando se trate predomi-
nantemente de funções de natureza executiva podem ser criadas por 
despacho do Presidente da Câmara, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 10.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, com um 
número máximo de seis subunidades orgânicas coordenadas por um 
coordenador técnico.

Artigo 14.º
Competências comuns do pessoal dirigente e de coordenação
1 — Para além das funções que lhe sejam cometidas por lei, ao pessoal 

dirigente e de coordenação, em geral:
a) Definir os objetivos de atuação da respetiva unidade orgânica tendo 

em conta as orientações e objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar, avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços 

dependentes tendo em vista a execução dos planos de atividades e a 
prossecução dos resultados estabelecidos e a alcançar;

c) Elaborar e submeter à aprovação superior propostas de regras, 
normas ou regulamentos julgadas necessárias ao correto exercício da 
sua atividade, bem como de medidas de atuação adequadas no âmbito 
de cada serviço;

d) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a nível 
setorial, das grandes opções do plano e dos restantes programas de ação;

e) Colaborar na elaboração do plano de atividades, das grandes opções 
do plano, do orçamento, da prestação de contas e do relatório de gestão;
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f ) Coordenar a atividades das unidades orgânicas sob a sua depen-
dência, sem prejuízo da relação hierárquica;

g) Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal e 
da Câmara Municipal e despachos do presidente da Câmara, dos verea-
dores ou dos dirigentes em matéria dos respetivos serviços;

h) Assegurar a interligação necessária entre os diferentes serviços e 
difundir, e forma célere e eficaz, a informação que se revele necessária 
ao funcionamento de outros serviços;

i) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis aos proce-
dimentos administrativos, comuns ou especiais, em que intervenham;

j) Promover e manter organizado o arquivo dos respetivos documentos 
e processos.

2 — Ao pessoal dirigente e de coordenação compete, em especial:
a) Dirigir e coordenar o respetivo serviço, distribuindo pelos funcio-

nários as diversas tarefas que lhe forem cometidas;
b) Emitir as instruções necessárias à perfeita execução das tarefas 

cometidas;
c) Coordenar as relações entre os diversos serviços;
d) Superintender, fiscalizar e inspecionar o funcionamento dos serviços;
e) Exercer o poder disciplinar sobre os funcionários da autarquia 

afetos ao respetivo serviço, comunicando ao dirigente de nível hierár-
quico superior, ou não havendo, ao presidente da Câmara, as infrações 
de que tenha conhecimento;

f ) Participar no processo de avaliação de desempenho dos funcionários;
g) Participar nas provas de seleção dos concursos de habilitação ou 

provimento do pessoal afeto, ou a afetar, ao seu serviço;
h) Remeter aos serviços respetivos os avisos, editais, anúncios, pos-

turas, regulamentos e ordens de serviço com vista ao conhecimento, 
registo e arquivo;

i) Zelar pelo cumprimento do dever de assiduidade e participar as 
ausências à secção de pessoal, em conformidade com a legislação de 
faltas e licenças;

j) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e 
processos que hajam sido objecto de decisão final.

3 — Além das competências previstas no número anterior, compete, 
ainda, aos serviços exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou 
atribuições que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

4 — Os dirigentes, ou quem os substitua, devem assistir às reuniões 
da Câmara Municipal para prestarem os esclarecimentos que lhes forem 
solicitados, sendo -lhes facultado intervir por solicitação do executivo 
ou com a anuência do presidente da Câmara ou seu substituto legal.

5 — Os dirigentes, ou quem os substitua, devem assistir às sessões da 
Assembleia Municipal sempre que solicitado pelo presidente da Câmara 
Municipal ou seu substituto legal.

6 — Em serviços ou setores sem cargo de dirigente ou de coordena-
ção atribuído competirá ao presidente da Câmara Municipal definir o 
responsável e os poderes que lhe ficam adstritos para o efeito.

Artigo 15.º
Afetação e mobilidade dos Recursos Humanos

1 — A afetação e mobilidade dos recursos humanos do município 
são da competência do presidente da Câmara, ou do vereador com 
competência delegada nesta matéria.

2 — A distribuição e mobilidade de funcionários dentro de cada 
unidade orgânica são da competência do respetivo dirigente, após au-
torização prévia do presidente da Câmara ou do vereador com compe-
tência delegada.

3 — A distribuição de tarefas dentro de cada unidade orgânica será 
feita pelo seu responsável, a quem caberá calendarizar as tarefas cor-
respondentes a vários postos de trabalho.

Artigo 16.º
Dever de informação

1 — Todos os funcionários têm o dever de conhecer as decisões e deli-
berações tomadas pelos órgãos do município nos assuntos que respeitem 
às competências das unidades orgânicas em que se integram.

2 — Compete em especial aos titulares dos cargos de direção e chefia 
instituir as formas mais adequadas e dar publicidade às deliberações e 
decisões dos órgãos do município.

Artigo 17.º
Organização e coordenação dos serviços

Sempre que tal se mostre necessário, cada serviço elaborará uma re-
gulamentação de funcionamento, onde se farão constar, designadamente, 

as formas de articulação entre as unidades orgânicas nelas integradas e 
outras, e a distribuição interna de tarefas.

SECÇÃO I

Divisão Administrativa e Financeira

Artigo 18.º
Divisão Administrativa e Financeira

1 — A Divisão Administrativa e Financeira (DAF) é dirigida por um 
chefe de divisão e compete -lhe superintender na execução das atividades 
desenvolvidas pelos serviços do município, nos domínios: económico, 
financeiro, administrativo, patrimonial e da gestão de pessoal, de acordo 
com as disposições legais aplicáveis e prosseguindo critérios de boa 
execução.

2 — À Divisão Administrativa e Financeira compete ainda o apoio 
aos órgãos do município, assessorando técnica e administrativamente 
o presidente e vereadores.

3 — Na dependência da Divisão Administrativa e Financeira funcio-
nam os seguintes serviços:

a) Serviço de apoio aos órgãos municipais, notariado e contratos;
b) Serviço de Pessoal;
c) Serviço de contabilidade, património e aprovisionamento;
d) Serviço de armazéns;
e) Serviço de Balcão Único, taxas, licenças, metrologia e execuções 

fiscais;
f ) Tesouraria.

Artigo 19.º
Atribuições específicas do chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira
1 — São atribuições do chefe da Divisão Administrativa e Financeira:
a) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domí-

nios da administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, 
de acordo com as disposições legais aplicáveis e critérios da boa gestão;

b) Promover a investigação e atualização de toda a legislação ne-
cessária ao bom funcionamento dos serviços, tendo em vista a estreita 
atuação dentro do princípio da legalidade;

c) Assegurar e controlar todos os movimentos relativos à arrecadação 
de receitas e à efetivação de despesas, facultando ao executivo um claro 
e contínuo conhecimento da situação financeira da Câmara;

d) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfei-
çoamento organizacional e à racionalização de recursos;

e) Autenticar todos os documentos e atos oficiais da Câmara;
f ) Assistir às reuniões da Câmara e promover a redação das respe-

tivas atas;
g) Exercer funções de notariado e de juiz auxiliar de contribuições 

e impostos;

2 — Além das competências previstas no número anterior, compete-
-lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem cometidas por lei, 
regulamentos, deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 20.º
Apoio aos órgãos municipais e contratos

1 — No âmbito do Apoio aos Órgãos Municipais:
a) Garantir o apoio técnico, instrumental e administrativo aos órgãos 

do município;
b) Elaborar a ordem do dia das reuniões da Câmara Municipal e das ses-

sões da Assembleia Municipal, bem como, preparar toda a documentação 
e propostas a submeter à apreciação e deliberação dos órgãos autárquicos;

c) Elaborar e promover a distribuição das convocatórias das reuniões 
da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia Municipal;

d) Elaborar as minutas das atas, de acordo com os elementos forneci-
dos pelos diversos serviços municipais, com as propostas dos membros 
do executivo e dos membros da mesa do órgão deliberativo;

e) Preparar a versão final das atas das reuniões e sessões dos órgãos 
autárquicos com vista à sua aprovação;

f ) Acompanhar as reuniões da Câmara Municipal e as sessões da 
Assembleia Municipal;

g) Encaminhar os processos administrativos presentes em cada reunião 
ou sessão dos órgãos autárquicos para os serviços municipais responsá-
veis pela execução das respetivas deliberações;

h) Proceder ao tratamento, divulgação e arquivo das atas das reuniões e 
sessões, em suporte de papel e digital, de forma a permitir com facilidade 
a sua consulta e a identificação de cada deliberação;
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i) Emitir certidões sobre deliberações dos órgãos do município, quando 
requeridas;

j) Elaborar todo o expediente referente às reuniões da Câmara Mu-
nicipal e às sessões da Assembleia Municipal.

2 — No âmbito dos Contratos:
a) Assegurar o expediente relativo à preparação dos atos e contratos 

em que a Câmara Municipal seja parte outorgante;
b) Solicitar aos interessados todos os elementos necessários à ce-

lebração dos respetivos atos e contratos autorizados a celebrar por 
decisão superior;

c) Promover as diligências necessárias, junto de instituições públicas, 
para obtenção dos documentos necessários a instruir os atos e contratos 
a outorgar;

d) Assegurar o planeamento e preparação dos atos públicos de outorga 
de atos ou contratos;

e) Passar certidões e fotocópias devidamente autenticadas dos atos 
e contratos;

f ) Organizar os processos que se destinem a serem visados pelo 
Tribunal de Contas, nos termos da lei;

g) Escriturar, manter em ordem, conservar os livros, índice e arquivo 
do serviço.

Artigo 21.º
Pessoal

1 — No âmbito de pessoal:
a) Executar as tarefas administrativas relativas ao recrutamento, 

provimento, transferência, promoção e cessação de funções de pessoal;
b) Lavrar contratos de pessoal;
c) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos 

funcionários, nomeadamente os relativos à ADSE e Caixa Geral de 
Aposentações;

d) Assegurar e manter atualizado o cadastro de pessoal bem como o 
registo da pontualidade e assiduidade, promovendo a verificação das 
justificações de faltas;

e) Processar os vencimentos e outros abonos complementares;
f ) Elaborar listas de antiguidade e dar -lhes a devida publicidade;
g) Emitir os cartões de identificação do pessoal e manter atualizado 

o seu registo;
h) Organizar os seguros do pessoal contra acidentes de serviço, man-

tendo atualizadas as respetivas apólices;
i) Proceder ao levantamento das necessidades de formação, elaborar 

e submeter à aprovação o correspondente plano anual e dinamizar a 
sua implementação;

j) Assegurar a divulgação e garantir o cumprimento das normas que 
imponham deveres ou confiram direitos aos funcionários;

k) Elaborar o balanço social;
l) Assegurar a gestão corrente de ficheiros e arquivos de pessoal, ma-

nuais e automatizados, mantendo os processos individuais devidamente 
atualizados e assegurando a preparação das respetivas certidões;

m) Estudar e manter atualizada a aplicação da legislação sobre o 
pessoal.

Artigo 22.º
Contabilidade, património e aprovisionamento

1 — No âmbito de contabilidade:
a) Promover a contabilização e registo de todas as receitas e despesas 

do município, de acordo com as normas legais vigentes;
b) Recolher todos os elementos necessários à elaboração do orçamento 

e às suas revisões e alterações;
c) Elaborar a conta de gerência e manter devidamente organizado todo o 

arquivo e documentação relativos às contas de gerência de anos anteriores;
d) Fornecer todos os elementos necessários à elaboração do plano de 

atividades e do relatório de atividades;
e) Coordenar e controlar toda a gestão financeira da Câmara Mu-

nicipal;
f ) Controlar os processos relativos à execução orçamental;
g) Estabelecer e manter estatísticas financeiras necessárias a um 

efetivo controlo de gestão;
h) Processar e registar as ordens de pagamento e emitir os respetivos 

cheques;
i) Organizar os processos relativos a empréstimos que seja necessá-

rio contrair, assegurando uma informação permanente e atualizada da 
capacidade de endividamento do município;

j) Elaborar e conferir as contas correntes com instituições de crédito;
k) Elaborar e manter constantemente atualizadas contas correntes de 

terceiros (empreiteiros, fornecedores, etc.);
l) Escriturar os documentos obrigatórios relativos à secção, em con-

formidade com as normas legais vigentes;

m) Elaborar recomendações relativas a falhas ou deficiências detetadas 
na atividade dos serviços camarários;

n) Elaborar o sistema de controlo interno no âmbito do Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais.

2 — No âmbito do património:
a) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro de todos os 

bens que integram o domínio privado do município;
b) Promover a inscrição, nas matrizes prediais e na conservatória do 

registo predial, de todos os bens imóveis do município;
c) Proceder ao registo de todos os bens, designadamente, obras de 

arte, mobiliário e equipamentos pertencentes ao município, existentes 
nos serviços ou cedidas pela Câmara Municipal a outras entidades, 
bem como aqueles da mesma natureza que a Câmara Municipal venha 
a adquirir;

d) Executar todo o expediente relacionado com a alienação de bens 
móveis e imóveis do município, designadamente, os processos de hastas 
públicas;

e) Efetuar a gestão dos recursos relativos aos bens móveis e imóveis 
do município;

3 — No âmbito de aprovisionamento:
a) Recolher dos serviços a informação necessária para a elaboração 

atempada de um plano de aprovisionamento, de acordo com as previsões 
do plano de atividades;

b) Elaborar todos os processos relativos a aquisições de bens e serviços 
para o município, de acordo com as normas legais em vigor;

c) Organizar, acompanhar e instruir todos os processos de concurso 
para aquisição de bens e serviços;

d) Efetuar consultas e receber propostas de fornecedores e proceder 
à sua análise para apreciação superior;

e) Proceder às aquisições, devidamente autorizadas, dos bens e ser-
viços de que o município necessite;

f ) Controlar os prazos de entrega das encomendas;
g) Certificar -se que as encomendas efetuadas são entregues nos ar-

mazéns do município.
Artigo 23.º
Armazéns

1 — Compete aos Serviços de Armazém:
a) Proceder à armazenagem, conservação e distribuição de bens 

requisitados pelos serviços;
b) Organizar e manter atualizado o inventário permanente das exis-

tências em armazém;
c) Proceder ao controlo das entradas e saídas de materiais;
d) Promover a gestão de stocks necessários ao bom funcionamento 

dos serviços;
e) Exercer as demais funções que se relacionem com o serviço.

Artigo 24.º
Balcão Único, Taxas, licenças, metrologia e execuções fiscais

1 — No âmbito do Balcão Único:
a) Executar as tarefas inerentes à receção, classificação, registo, 

distribuição e expedição de correspondência e de outros documentos 
(dentro dos prazos respetivos);

b) Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e demais 
diretivas de caráter genérico;

c) Fornecer informações e prestar esclarecimentos de natureza admi-
nistrativa às juntas de freguesia;

d) Superintender e assegurar os serviços de telefones e portaria.
e) Supervisionar e assegurar o serviço de reprografia;
f ) Assegurar as funções legalmente cometidas à Câmara Municipal 

respeitantes ao recenseamento eleitoral e ao recenseamento militar;
g) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regula-

mentos, ordens de serviço, requerimentos, correspondência e demais 
documentos;

h) Registar autos de transgressão, reclamações e recursos e dar -lhes 
o devido encaminhamento dentro dos prazos respetivos;

i) Atender o público e encaminhá -lo para os serviços adequados, 
quando for caso disso;

j) Escriturar e manter em ordem os livros próprios da secção.

2 — No âmbito das taxas e licenças:
a) Promover a liquidação dos impostos, taxas, licenças e demais 

rendimentos municipais;
b) Emitir, na sequência do respetivo processo administrativo, por 

deliberação da Câmara ou despacho do presidente, os alvarás de licenças 
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constantes no Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, excetuando 
aqueles cuja emissão é da competência de outros serviços;

c) Conferir os mapas de cobrança das taxas a que se refere a alínea b) 
e passar as respetivas guias de receita;

d) Preparar, instruir e dar seguimento aos processos de realização de 
espetáculos públicos, jogos e diversões, com vista ao seu licenciamento 
pelas autoridades competentes;

e) Assegurar a execução dos serviços de aferição de pesos e medidas 
do concelho, conferir os mapas de cobrança do aferidor e emitir as 
respetivas guias de receita;

f ) Registar os autos de transgressão, reclamações e recursos e dar -lhes 
o devido encaminhamento, dentro dos prazos respetivos;

g) Promover a liquidação de receitas de proveniência diversa, des-
tinadas a outras entidades e elaborar os respetivos mapas e guias de 
entrega.

3 — No âmbito da metrologia compete:
a) Promover o controlo metrológico conforme as disposições legais 

aplicáveis;
b) Promover a arrecadação de receitas inerentes à atividade de afe-

rição.

4 — No âmbito das execuções fiscais:
a) Assegurar a tramitação de todo o expediente referente à cobrança 

e arrecadação de receitas da Câmara Municipal, provenientes de taxas, 
licenças ou outras, e cujo pagamento não seja voluntariamente efetuado 
nos prazos legais, bem como assegurar a escrituração, manutenção e 
organização dos livros, ficheiros e arquivo próprios do serviço, assegu-
rando também a execução do expediente proveniente de outros serviços 
ou entidades e que se insira nas suas atribuições.

Artigo 25.º
Tesouraria

1 — No âmbito da tesouraria:
a) Arrecadar todas as receitas municipais;
b) Efetuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente 

autorizadas e processadas, procedendo ao envio desses pagamentos pelo 
correio, quando tal for necessário;

c) Efetuar depósitos e levantamentos das contas bancárias da Câmara 
Municipal;

d) Liquidar os juros de mora que se mostrem devidos;
e) Transferir para a Tesouraria da Fazenda Pública as importâncias 

devidas ao Estado;
f ) Transferir importâncias arrecadadas por conta de outras entidades;
g) Controlar as contas correntes com instituições de crédito, cuja 

conciliação é da sua inteira responsabilidade;
h) Elaborar diariamente o diário de tesouraria e resumo do diário de 

tesouraria e instruir estes documentos com as guias de receita, ordens 
de pagamento e recibos que àqueles digam respeito;

i) Manter devidamente escriturados os documentos obrigatórios afe-
tos à tesouraria, de acordo com as normas legais e cumprir as demais 
disposições sobre contabilidade municipal que lhe sejam aplicáveis.

Artigo 26.º
Informática

1 — Ao serviço de Informática, compete em geral, as funções de 
estudo, implementação e gestão de sistemas automatizados de gestão da 
informação a utilizar pelos serviços do município, bem como propor a 
aquisição, atualizar e manter os suportes lógicos que permitam a melhoria 
da eficiência e da produtividade dos serviços.

2 — Em especial, incumbe ao serviço de Informática:
a) Coordenar as ações destinadas à informatização dos serviços, 

propondo a aquisição de equipamentos e aplicações;
b) Apoiar os serviços na utilização e manutenção dos meios informá-

ticos que tenham à sua disposição;
c) Estudar e criar sistemas automatizados e interativos de divulgação 

aos munícipes das atividades dos órgãos e serviços municipais, im-
plementando redes de recolha e difusão de informação que permitam, 
através do recurso a terminais, a descentralização do atendimento aos 
utentes e a prestação de alguns serviços públicos;

d) Elaborar instruções e normas de procedimento quer relativas à 
utilização de equipamentos e aplicações, quer aos limites legais sobre 
o regime de dados pessoais, confidencialidade, reserva e segurança da 
informação.

e) Coordenar o funcionamento do Espaço Internet.

SECÇÃO II

Divisão do Ambiente e Gestão Urbana

Artigo 27.º
Constituição

A Divisão do Ambiente e Gestão Urbana (DAGU), dirigida por um 
chefe de divisão, a quem compete dirigir o pessoal que lhe está afeto, 
coordenar toda a atividade da Divisão, bem como assegurar a ligação 
entre a sua Divisão e as restantes divisões e serviços. É constituída pelos 
seguintes serviços:

a) Apoio Administrativo
b) Urbanismo, Obras Particulares e Loteamentos;
c) Ambiente e Salubridade;
d) Mercados e Feiras;
e) Desenvolvimento Rural e Espaços Públicos;
f ) Cemitério Municipal.

Artigo 28.º
Apoio Administrativo

Ao Apoio Administrativo da Divisão de Gestão Urbana, compete:
a) Executar o expediente da Divisão e assegurar o processamento 

administrativo de todos os assuntos que por a mesma sejam tramitados;
b) Proceder à organização, arquivo e conservação dos documen-

tos, bem como à instrução de todos os processos administrativos da 
divisão com vista à apreciação e decisão pelo Presidente da Câmara 
Municipal;

c) Solicitar pareceres de outras entidades, quando tal for necessário;
d) Emitir as licenças de construção, de habitabilidade e os alvarás 

de loteamento;
e) Recolher e informar a Divisão Administrativa e Financeira dos 

assuntos para a reunião de Câmara que lhe competem;
f ) Organizar e classificar os processos existentes e considerados 

concluídos, para remessa ao arquivo geral;
g) Emitir, na sequência do respetivo processo administrativo, por 

deliberação da Câmara Municipal, ou despacho do presidente, os alvarás 
de licença de utilização;

h) Instruir os processos de contraordenação aplicados aos processos 
de obras e loteamentos;

i) Promover a liquidação dos impostos, taxas e licenças dos projetos 
de obras e loteamento;

j) Executar as tarefas relativas ao serviço da Divisão, desde que não 
sejam atribuições de nenhum outro serviço.

Artigo 29.º
Urbanismo, Obras particulares e Loteamentos

1 — No âmbito de urbanismo:
a) A gestão de todo o planeamento urbanístico do concelho, garan-

tindo, nomeadamente, a conceção de todos os projetos urbanísticos da 
Câmara Municipal;

b) Acompanhar as iniciativas, estudos e planos da administração cen-
tral e regional que tenham incidência no desenvolvimento do município;

c) Participar na elaboração do Plano Diretor Municipal e demais 
planos;

d) Propor normas e regulamentos para a utilização do solo urbano, 
nomeadamente no que se refere a usos permitidos e permissíveis;

e) Colaborar no planeamento e programação da atividade Munici-
pal no domínio da produção e recuperação de habitação, através do 
levantamento e inventariação de carências, com vista à definição de 
programas habitacionais;

f ) Preservar as características do parque habitacional municipal e 
privado;

g) Sugerir, precedendo vistoria, a ordem de demolição total, parcial 
ou beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo 
para a saúde e segurança pública.

Compete aos Serviços de Topografia, cartografia e Desenho:
a) Executar todas as tarefas na área de topografia e desenho solicitadas 

pelas diversas unidades orgânicas da divisão, ou dos restantes serviços 
da autarquia;

b) Recolher, organizar e analisar os elementos necessários à elabo-
ração dos processos, nomeadamente atualização cartográfica, medição 
de áreas, etc.;

c) Classificar, arquivar e manter em bom estado de utilização e con-
servação as peças existentes;
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d) Proceder à requisição e controlo de utilização dos materiais neces-
sários à execução das tarefas a desenvolver;

e) Assegurar a manutenção do material existente no serviço, bem como 
de todo o material adstrito aos demais serviços da estrutura;

f ) Proceder à reprodução, dobragem, corte e encadernação das peças 
elaboradas;

g) Fornecer as plantas topográficas solicitadas pelos munícipes e 
pelos serviços do município.

Compete aos serviços de fiscalização:
a) Fiscalizar o cumprimento das posturas, regulamentos e outras 

formas legais para o qual lhes tenham sido conferidas competências, 
elaborando as respetivas participações de todas as anomalias detetadas 
no normal desempenho das suas tarefas;

b) Assegurar, periodicamente, ao responsável pela divisão, informa-
ções escritas sobre a atuação da fiscalização, bem como das situações 
detetadas;

c) Colaborar com os serviços de taxas e licenças na cobrança de taxas 
e outros rendimentos do município;

d) Promover a candidatura do município aos programas de apoio 
nacional ou comunitário;

e) Fiscalizar a execução das infraestruturas urbanísticas dos loteamen-
tos e equipamentos, zelando pela aplicação e cumprimento das normas 
que regem a sua construção;

f ) Embargar as construções urbanas e obras em loteamentos, execu-
tados sem licença ou em desconformidade desta;

g) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e normas sobre cons-
truções particulares, bem como assegurar a sua conformidade com os 
projetos aprovados;

h) Fiscalizar preventivamente a área territorial do município, por 
forma a impedir a construção clandestina;

i) Efetuar notificações e citações;
j) Executar qualquer outro trabalho relacionado com a natureza das 

suas funções.

2 — No âmbito de obras particulares e loteamentos:
a) Dar parecer sobre requerimentos de viabilidade de projetos de 

construção, reconstrução ou ampliação e loteamentos, tendo em consi-
deração os aspectos ambientais relevantes ao ordenamento do território e 
da gestão dos solos, elaborar as propostas de licenciamento e concessão 
de alvarás;

b) Propor a aquisição de bens imóveis necessários à implementação 
da política urbanística aprovada;

c) Participar e acompanhar a gestão do Plano Diretor Municipal e 
demais planos aprovados pelas entidades competentes;

d) Acompanhamento das obras particulares e loteamentos até à sua 
finalização, em colaboração com o serviço de fiscalização;

e) Dar andamento aos processos de vistorias de salubridade, segu-
rança, habitabilidade ou utilização e propriedade horizontal, entre outras;

f ) Emitir as guias de receita pelos serviços prestados no serviço;
g) Executar tudo o mais que se relacione com o serviço.

Artigo 30.º
Ambiente e Salubridade

1 — Compete ao serviço de Ambiente e Salubridade:
a) Colaborar na execução de medidas de defesa e proteção do meio 

ambiente;
b) Propor e executar ações que visem a melhoria da qualidade das 

águas das nascentes e dos rios;
c) Propor e colaborar em ações de proteção da qualidade de vida da 

população, principalmente as que digam respeito à defesa dos consu-
midores;

d) Colaborar com os serviços de fiscalização das atividades econó-
micas e salubridade pública;

e) Gerir e coordenar as equipas de pessoal afeto ao serviço,
f ) Promover e executar os serviços de limpeza pública, tendo em 

consideração as leis e posturas municipais que determinam sobre a 
mesma;

g) Fixar e publicitar os horários e itinerários para o transporte do lixo, 
varredura e lavagem de ruas, praças e logradouros públicos;

h) Promover a distribuição e colocação nas vias públicas de conten-
tores de resíduos sólidos;

i) Promover ações de sensibilização junto da população, de forma a 
obter a colaboração ativa na recolha e tratamento dos resíduos sólidos;

j) Incentivar a colaboração dos utentes na limpeza e conservação de 
valas e escoadouros de águas pluviais;

k) Estudar e executar medidas relativas ao depósito, tratamento e ou 
aproveitamento dos resíduos sólidos.

Artigo 31.º
Mercados e Feiras

1 — No âmbito de mercado e feiras:
a) Organizar os mercados e feiras sob a jurisdição municipal;
b) Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de paga-

mento de taxas e licenças pelos vendedores;
c) Efetuar o aluguer de áreas livres nos mercados e feiras;
d) Estudar e propor as medidas de alteração ou racionalização dos 

espaços dentro dos recintos dos mercados e feiras;
e) Propor e colaborar no estudo de medidas de descongestionamento, 

ou de criação de novos espaços, destinados a mercados e feiras, bem 
como à mudança ou extinção dos existentes;

f ) Colaborar com os serviços de fiscalização, coordenação económica 
e salubridade pública na área das respetivas atribuições;

g) Zelar e promover a limpeza e conservação das dependências dos 
mercados e feiras;

h) Zelar pela conservação dos equipamentos a seu cargo e controlar 
a sua utilização.

Artigo 32.º
Desenvolvimento Rural e Espaços Públicos

1 — No âmbito de espaços públicos e do Desenvolvimento rural, 
compete:

a) Assegurar a gestão e promover a valorização de praças, parques e 
jardins e logradouros públicos, providenciando o plantio e a seleção de 
espécies que mais se adaptem às condições locais;

b) Assegurar a conservação e proteção dos monumentos existentes 
nos jardins e espaços públicos;

c) Promover a participação dos munícipes, na conservação de espaços 
verdes urbanos e na proteção da natureza;

d) Zelar pela conservação dos equipamentos a seu cargo e controlar 
a sua utilização.

e) Gerir as equipas de jardineiros municipais assim como o acompa-
nhamento de execuções efetuadas por empresas externas nos espaços 
municipais;

f ) Promover a construção, remodelação e manutenção dos espaços 
verdes, parques e jardins municipais;

Artigo 33.º
Cemitério Municipal

1 — Compete aos serviços do cemitério municipal:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as orientações 

superiores;
b) Manter a limpeza e o bom estado de conservação do cemitério e 

dependência do mesmo;
c) Informar os processos de concessão de terrenos para sepultu-

ras perpétuas e jazigos, mantendo atualizados os respetivos registos;
d) Proceder a encerramentos, inumações e exumações, de acordo com 

as instruções fornecidas pelos serviços competentes;
e) Manter atualizados os registos de inumações e exumações.

SECÇÃO III

Divisão de Obras Municipais

Artigo 34.º
Constituição

A Divisão de Obras Municipais (DOM), dirigida por um chefe de 
divisão, a quem compete dirigir o pessoal que lhe está afeto, coordenar 
toda a atividade da Divisão, bem como assegurar a ligação entre a sua 
divisão e as respetivas divisões e serviços. È constituída pelos seguintes 
serviços:

a) Apoio Administrativo
b) Obras Municipais
c) Águas e saneamento
d) Viaturas e Parque de Máquinas

Artigo 35.º
Apoio Administrativo

Ao Apoio Administrativo da Divisão de Obras Municipais, compete:
a) Executar o expediente da Divisão assegurar o processamento ad-

ministrativo de todos os assuntos que por a mesma sejam tramitados;
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b) Organizar e instruir os processos de contratação de abastecimento 
de água e saneamento;

c) Preparar, organizar e instruir os processos de concursos de em-
preitadas de obras, designadamente obras de saneamento básico e de 
infraestruturas elétricas, elaborando os documentos necessários e em 
conformidade com a legislação vigente;

d) Manter permanentemente atualizada a informação sobre as di-
ferentes obras em curso, nomeadamente, no que se refere a custos e 
prazos de execução;

e) Efetuar a recolha e informar a Divisão Administrativa e Financeira 
dos assuntos para a reunião de Câmara que lhe competem;

f ) Remeter anualmente ao arquivo geral, após devidamente organi-
zados e registados, os processos desativados existentes que deixem de 
ser necessários aos serviços;

g) Executar as tarefas relativas ao serviço da Divisão que não sejam 
atribuições de nenhum outro serviço.

Artigo 36.º
Obras Municipais

1 — Compete ao serviço de Obras Municipais:
a) Assegurar a execução e gestão de obras executadas por adminis-

tração direta ou empreitada, exercendo um permanente controlo técnico 
ambiental;

b) Executar e acompanhar tecnicamente as demolições de obras or-
denadas pela Câmara Municipal;

c) Elaborar ou orientar os estudos e projetos de obras a levar a efeito 
pela Câmara Municipal;

d) Elaborar cadernos de encargos e programas de concurso respeitantes 
à execução de obras por empreitadas, bem como emitir parecer sobre as 
respetivas propostas, com vista à adjudicação;

e) Proceder à conservação, ampliação e beneficiação de edifícios que 
integrem o património municipal, incluindo as construções escolares do 
respetivo município;

f ) Proceder à conservação e manutenção da rede viária;
g) Executar tudo o mais que se relacionar com o serviço.

Artigo 37.º
Águas e Saneamento

1 — Águas e Saneamento:
a) Assegurar o abastecimento de água potável às populações, pro-

movendo a sua captação e tratamento, bem como a sua distribuição, 
nomeadamente ligação e desligação de ramais domiciliários;

b) Proceder à vistoria de instalações interiores;
c) Elaborar estudos e projetos de captação de água e de execução de 

redes de distribuição;
d) Executar, por empreitada ou por administração direta, as obras 

constantes do plano de atividades da construção, conservação e reno-
vação das redes de distribuição pública de água;

e) Desenvolver estudos e projetos de construção, conservação, am-
pliação ou renovação da rede de saneamento do concelho;

f ) Assegurar a execução das obras referidas na alínea anterior cons-
tantes do plano de atividades, por empreitada ou por administração 
direta;

g) Assegurar a gestão das redes de abastecimento de água e de sane-
amento, zelando pelo seu bom funcionamento, nomeadamente no que 
respeita à detenção e reparação de ruturas e avarias;

h) Elaborar e manter atualizados os cadastros das redes de água e 
saneamento;

i) Assegurar uma correta gestão da leitura e cobrança dos consumos 
de água, das taxas de saneamento e taxas de recolha de resíduos sólidos 
urbanos;

j) Assegurar a boa qualidade das águas de consumo pelas populações, 
promovendo a sua análise periódica através do estabelecimento de um 
programa de recolha de amostras de água para análises bacteriológicas, 
físico -químicas e do estabelecimento das medidas corretivas que se 
imponham;

k) Promover a desinfeção das redes de saneamento;
l) Gerir o funcionamento das estações elevatórias de água e das es-

tações de tratamento de águas residuais existentes;
m) Gerir e coordenar as equipas de pessoal operário afeto ao serviço.

Artigo 38.º
Viaturas e Parque de Máquinas

1 — Compete aos Serviços de Viaturas e Parque de Máquinas:
a) Zelar pela conservação dos equipamentos a cargo dos ser-

viços;

b) Elaborar as requisições internas de combustíveis, lubrificantes, 
acessórios e materiais, necessários às manutenções e reparações, bem 
como providenciar pelo uso dos mesmos adaptados às condições de 
trabalho e ao tipo de máquinas e viaturas;

c) Verificar as condições de trabalho das máquinas e viaturas;
d) Estudar e propor as orientações a seguir em ações de aquisição, 

renovação ou substituição de máquinas e viaturas existentes;
e) Providenciar pelo seguro das máquinas e viaturas e respetivas 

participações à seguradora em caso de sinistro;
f ) Efetuar estudos de rentabilidade de máquinas e viaturas, propor as 

medidas adequadas e manter atualizado o cadastro das mesmas;
g) Manter em boa ordem e asseio as instalações e ferramentas;
h) Providenciar para que os motoristas e operadores procedam às 

verificações de rotina, designadamente níveis de óleo, bateria, pressão 
dos pneus, etc.;

i) Participar ao chefe de divisão as ocorrências anormais do serviço.

SECÇÃO IV

Divisão Sócio -Cultural

Artigo 39.º
Âmbito

A Divisão Sócio -Cultural é dirigida por um chefe de divisão, ao qual 
compete superintender na execução das atividades desenvolvidas pelos 
serviços do município, nos domínios: biblioteca, educação, habitação, 
ação social, cultura, turismo, desporto, juventude e tempos livres, ar-
quivo, formação profissional, centro novas oportunidades e igualdade. 
È constituída pelos seguintes serviços:

a) Apoio Administrativo
b) Educação e Formação Profissional
c) Habitação, Ação Social, Igualdade e Saúde
d) Cultura
e) Turismo
f ) Desporto, juventude e tempos livres
g) Biblioteca e Arquivo

Artigo 40.º
Atribuições específicas do chefe da Divisão Sócio -Cultural

1 — São atribuições do chefe da Divisão Sócio -Cultural:
a) Delinear e propor uma estratégia de implementação e gestão 

do desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo a nível do 
concelho;

b) Promover a preservação e conservação do património cultural;
c) Fomentar as artes tradicionais, promovendo estudos e edições de 

cultura popular;
d) Executar programas e ações na área da educação, da competência 

do município;
e) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, 

assegurando a respetiva gestão;
f ) Promover ações de formação profissional em colaboração com 

outras entidades ou por iniciativa própria;
g) Fomentar a prática desportiva, o lazer e a ocupação dos tempos 

livres;
h) Promover o turismo;
i) Fazer o diagnóstico e propor programas de intervenção social 

em articulação com instituições ligadas à juventude, população idosa, 
educação e emprego;

j) Colaborar na elaboração do plano, orçamento, relatório e contas de 
acordo com as orientações recebidas.

2 — Além das competências previstas no número anterior, compete-
-lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem cometidas por lei, 
regulamentos, deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 41.º
Apoio Administrativo

Ao Apoio Administrativo da Divisão Sócio -Cultural, compete:
a) Executar o expediente da Divisão e assegurar o processamento 

administrativo de todos os assuntos que por a mesma sejam trami-
tados;

b) Proceder à organização, arquivo e conservação dos documen-
tos, bem como à instrução de todos os processos administrativos da 
divisão com vista à apreciação e decisão pelo Presidente da Câmara 
Municipal;
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c) Solicitar pareceres de outras entidades, quando tal for necessário;
d) Organizar e classificar os processos existentes e considerados 

concluídos, para remessa ao arquivo geral;
e) Promover a liquidação das taxas e preços dos processos inerentes 

aos seus serviços;
f ) Executar as tarefas relativas ao serviço da Divisão, desde que não 

sejam atribuições de nenhum outro serviço.

Artigo 42.º

Educação e Formação Profissional

1 — Ao Serviço de Educação compete:

a) Promover o desenvolvimento qualitativo do sistema de educação 
do concelho, não só nas áreas e níveis de responsabilidade municipal 
como no ensino profissional e técnico;

b) Gerir, acompanhar e dinamizar do ensino pré -escolar e básico;
c) Promover e apoiar ação de educação básica de adultos e ensino 

recorrente;
d) Elaborar e manter atualizada a carta escolar, de modo a adequar a 

rede escolar às necessidades das populações;
e) Organizar e coordenar a rede de transportes escolares;
f ) Gerir e programar as atividades para a ludoteca.
g) Gerir e zelar equipamentos educativos do município.

2 — Compete ao serviço de Formação Profissional:

a) Planear, propor e executar programas de educação e ensino da 
competência do município;

b) Promover ações de formação profissional, recorrendo ou não a 
programas comunitários específicos;

c) Estudar e coordenar ações que contribuam para a fixação da ju-
ventude no concelho, promovendo a iniciativa e o auto emprego e 
empreendedorismo,

d) Elevar os níveis de qualificação dos ativos — empregados e de-
sempregados — assumindo o nível secundário como referencial de 
qualificação;

e) Alargar as possibilidades de acesso à formação por parte dos ativos 
empregados, através da modulação e do ajustamento das ofertas;

f ) Garantir a capitalização das formações de curta duração, reali-
zadas no quadro de um determinado percurso formativo, com vista à 
obtenção de uma qualificação correspondente a uma determinada saída 
profissional;

g) Diversificar as oportunidades de aprendizagem e de desenvolvi-
mento de novas metodologias para a aprendizagem ao longo da vida;

Artigo 43.º

Habitação, Ação Social, Igualdade e Saúde

1 — Ao serviço de Habitação, ação social, igualdade e saúde compete:

a) Promover estudos e inquéritos que detetem as carências sociais da 
comunidade e de grupos específicos;

b) Desenvolver, gerir e apoiar as ações que minimizem os problemas 
dos grupos sociais mais carentes, vulneráveis ou em risco;

c) Colaborar com instituições de intervenção social e com os serviços 
de saúde em ações de prevenção e profilaxia;

d) Promover a recuperação e beneficiação de habitações a famílias 
carenciadas;

e) Cooperar com outras entidades com vista à promoção do emprego 
e dinamização do auto emprego;

f) Organizar colónias de férias para crianças, 3.ª idade ou outros 
grupos sociais específicos.

g) Incrementar a Igualdade de Oportunidades entre ambos os sexos;
h) Aumentar a eficiência dos instrumentos de política pública 

na promoção da igualdade de género e do seu sistema de gover-
nação;

i) Reforçar o papel da Sociedade Civil como agente estruturante para 
a Igualdade de Género;

j) Difundir os valores da igualdade de género através da educação 
e informação;

k) Promover a igualdade de oportunidades no acesso e na participação 
no mercado de trabalho, assumindo a prioridade de combater a segre-
gação horizontal e vertical do mercado de trabalho e a desigualdade 
salarial;

l) Promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, 
dando prioridade à criação de condições de paridade na harmonização 
das responsabilidades profissionais e familiares.

Artigo 44.º
Cultura

1 — Ao serviço de Cultura compete:
a) Promover atividades culturais patrocinadas pela autarquia ou por 

outras instituições públicas ou privadas;
b) Promover e apoiar estudos destinados a recolher e a divulgar a 

cultura popular tradicional;
c) Fomentar as artes e ofícios tradicionais;
d) Promover a publicação de documentos de interesse histórico-

-cultural;
e) Gerir e zelar equipamentos culturais do município;
f ) Colaborar na definição de políticas de investimento em instalações 

e equipamentos para fins culturais e recreativos;
g) Incentivar e apoiar o associativismo cultural no concelho.
h) Promover a edição de livros e revistas, cujo conteúdo enriqueça 

o património municipal;
i) Fomentar o intercâmbio cultural com outras entidades, nacionais 

ou estrangeiras;
Artigo 45.º
Turismo

1 — Compete ao serviço de turismo:
a) Divulgar as potencialidades turísticas do concelho e incrementar 

a realização de infraestruturas e equipamentos de apoio ao turismo, em 
articulação com outras entidades;

b) Promover visitas guiadas a entidades que o solicitem atempada-
mente;

c) Colaborar na definição de políticas de investimento em instalações 
e equipamentos para fins turísticos;

d) Realizar estudos e elaborar propostas no âmbito do desenvol-
vimento turístico do concelho através da análise do fluxo turístico 
registado;

e) Participar em mostras e feiras, quando autorizado superiormente;
f ) Propor e desenvolver ações de apoio aos turistas;
g) Promover e dinamizar o posto de turismo local e facultar todas 

as informações de índole turística, local, regional, nacional e interna-
cional;

h) Colaborar com os organismos nacionais e regionais de fomento 
turístico.

Artigo 46.º
Desporto, Juventude e tempos livres

1 — Compete ao serviço de Desporto, Juventude e Tempos Livres:
a) Dinamizar as atividades de índole desportiva, elaborando e apre-

sentando propostas tendentes a fomentar e a desenvolver a prática des-
portiva e recreativa;

b) Gerir e dinamizar os espaços desportivos do município, e propor 
a aquisição de material para a prática desportiva;

c) Estimular e apoiar o associativismo desportivo;
d) Apoiar técnica e materialmente o desporto escolar;
e) Colaborar com os organismos e instituições oficiais vocacionadas 

para a promoção de atividades de caráter desportivo e recreativo.
f ) Gerir e zelar pelos equipamentos desportivos do município.
g) Promover e apoiar todas as ações que visem dar satisfação 

aos anseios e necessidades dos jovens com vista à sua realização 
pessoal, à ocupação dos seus tempos livres e à sua promoção social 
e cultural.

Artigo 47.º
Arquivo e Biblioteca

Compete ao Serviço de arquivo e biblioteca, designadamente:
1 — No âmbito do arquivo corrente.
a) Emitir parecer sobre todas as questões relacionadas com a política 

de gestão documental da Câmara Municipal;
b) Estudar e sugerir medidas de simplificação e racionalização dos 

procedimentos e circuitos administrativos dos serviços;
c) Integrar comissões interseridos, com o objetivo de otimizar a gestão 

e o acesso à informação;
d) Colaborar em ações de formação que visem a adoção de métodos 

e técnicas destinados a melhorar a gestão da informação;
e) Prestar, quando solicitado, apoio técnico às unidades orgânicas.

2 — No âmbito do arquivo intermédio:
a) Recebe dos órgãos e serviços, a respetiva documentação conside-

rada finda a sua fase ativa;
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b) Elabora a proposta de eliminação da documentação produzida 
pelos diversos departamentos, de acordo com a legislação em vigor 
depois de consultados os serviços respetivos e cumpridas as determi-
nações legais;

c) Ao acervo documental em arquivo intermédio procederá ao trata-
mento arquivístico, de forma a tomar a documentação apta a ser utilizada 
pelos serviços municipais;

d) Promoverá a elaboração dos instrumentos de pesquisa adequados 
aos seus distintos acervos documentais existentes em arquivo inter-
médio;

e) Assegura a boa conservação física das espécies em depósito;
f ) Faculta, mediante requisição, a documentação necessária aos ser-

viços;
g) Organiza e apoia o serviço de consulta de legislação, e sua re-

produção.

3 — No âmbito do arquivo histórico:
a) Proceder à recolha, conservação, tratamento e divulgação da 

documentação produzida pela instituição, organismos privados, jun-
tas de freguesias, famílias ou indivíduos do concelho ou com ele 
relacionados, cujo valor informativo e ou probatório justifique a sua 
conservação permanente, à exceção daqueles que por lei devam ser 
incorporados no Arquivo Distrital de Bragança. Pode desta forma 
receber, a título definitivo ou de simples depósito, arquivos públicos 
ou privados, os quais os seus detentores queiram ver preservados, 
organizados e difundidos;

b) Disponibilizar ao público os instrumentos de descrição documental, 
designadamente guias, inventários, catálogos;

c) Difundir a informação através de publicação de fontes, e estudos 
históricos, em edições próprias do arquivo municipal;

d) Participar em atividades culturais diversas, no âmbito das atribui-
ções do arquivo histórico.

4 — No âmbito da Biblioteca compete:
a) Gerir a biblioteca, garantindo o seu bom funcionamento;
b) Fomentar a utilização da biblioteca municipal como agente edu-

cativo, estimulando o hábito da leitura e promovendo a inscrição de 
leitores;

c) Proceder ao transporte e arrumação de espécimes documentais;
d) Propor a aquisição continuada e criteriosa de obras
e) Concretização de planos de animação da biblioteca;
f) Manter atualizados os ficheiros;
g) Garantir a conservação e restauro de livros e documentos;
h) Controlar a entrada e saída de livros e outras publicações;

5 — Além das competências previstas nos números anteriores, 
compete -lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem come-
tidas por lei, regulamentos, deliberação, despacho ou determinação 
superior, nomeadamente a coordenação do Centro de Estudos 
António Maria Mourinho.

SECÇÃO V

Unidade Municipal — Gabinete de Apoio Técnico

Artigo 48.º
Âmbito

1 — O Gabinete de apoio técnico é dirigido por cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, criado nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

2 — Na dependência do Gabinete de Apoio Técnico funcionam os 
seguintes serviços:

a) Serviço Jurídico e de Contencioso;
b) Serviço de Planeamento, Desenvolvimento e Controlo;
c) Serviço de Apoio ao Agricultor e ao investidor

Artigo 49.º
Serviço Jurídico e de Contencioso

1 — Ao Serviço Jurídico e de Contencioso, compete:
a) Elaborar pareceres técnicos e acompanhar os processos judiciais 

em tribunal;
b) Dar apoio aos serviços do município na conceção e elaboração 

de propostas de regulamentos e posturas municipais, incluindo a sua 
revisão e atualização.

c) Preparar, de acordo com as orientações que lhe forem transmitidas, 
as minutas de acordos, protocolos ou contratos a celebrar pelo município 
com outras entidades;

d) Instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública e expropriações;

e) Desempenhar quaisquer outras funções adequadas à atividade 
jurídica que sejam superiormente determinadas;

f ) Organizar e promover as operações inerentes a processos de con-
traordenação;

g) Organizar e promover processos de inquérito e disciplinares,
h) Prestar apoio jurídico ao município e juntas de freguesia, este, se 

requerido;
i) Proceder ao tratamento e classificação da legislação, publicitando -a 

internamente.

2 — Além das competências previstas no número anterior, compete-
-lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem cometidas por lei, 
regulamentos, deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 50.º
Serviço de Planeamento, Desenvolvimento e Controlo

1 — Ao Serviço de planeamento, desenvolvimento e controlo, com-
pete:

a) Criar e manter atualizado manual de procedimentos dos diferentes 
serviços da autarquia;

b) Colaborar na elaboração do Orçamento e do Plano Plurianual de 
Investimentos;

c) Acompanhar as alterações nas competências atribuídas ao mu-
nicípio, no sentido de analisar o impacto nas referidas alterações nos 
instrumentos de planeamento económico e financeiro da autarquia;

d) Apreciar e dar parecer, quando solicitado, sobre posturas e regu-
lamentos municipais;

e) Acompanhar a evolução global do concelho, nos aspectos demo-
gráfico, económico, físico e sociocultural;

f ) Acompanhar as iniciativas, estudos e planos da administração 
central e regional, bem como de outros municípios e setor privado, que 
tenham incidência no desenvolvimento económico do concelho;

g) Promover a elaboração de estudos de diagnóstico de situação, 
identificando as tendências de desenvolvimento económico do con-
celho;

h) Manter os contactos necessários com os agentes económicos do 
município, com vista ao desenvolvimento das suas atividades e à proteção 
dos interesses do município;

i) Acompanhar, sob o ponto de vista técnico e administrativo, os 
processos de obras em curso, municipais e intermunicipais, em cujo 
financiamento estejam envolvidas entidades externas, nomeadamente 
no caso dos fundos comunitários;

j) Acompanhar as iniciativas, estudos, planos e programas da Ad-
ministração Central, Regional e Local que tenham incidência do 
Concelho;

k) Assegurar o conhecimento atualizado dos mecanismos de finan-
ciamento da União Europeia, do Governo ou de outras entidades a 
programas, com promotores públicos ou privados, que possam vir a ter 
incidência no desenvolvimento do concelho;

l) Coordenar a gestão dos projetos integrados, nomeadamente 
os candidatos aos apoios da União Europeia, contratos -programa 
e outros, assegurando as ações necessárias à celeridade e rigor dos 
processos, por parte dos Serviços Municipais envolvidos nos refe-
ridos projetos.

2 — Além das competências previstas no número anterior, compete-
-lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem cometidas por 
lei, regulamentos, deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 51.º
Serviço de Apoio ao Agricultor e ao Investidor

1 — Ao Serviço de Apoio ao Agricultor, compete:
a) Gerir o Gabinete Técnico Florestal, tendo como principal tarefa a 

atualização e implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios e o Plano Operacional Municipal;

b) Programar, desenvolvimento, execução e coordenação ações de 
sensibilização e educação florestal orientada para a utilização de es-
pécies autóctones;

c) Assegurar em consonância com outros serviços municipais, o 
cumprimento do Plano Diretor Municipal no que diz respeito às com-
ponentes florestais;
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d) Emitir pareceres sobre o licenciamento de ações de florestação, 
reflorestação, alterações do relevo e queimadas;

e) Participar na avaliação dos impactes ambientais de empreendimen-
tos urbanísticos e outros projetos municipais, públicos e privados, que 
pela sua natureza ou dimensão venham influenciar direta ou indireta-
mente a mancha florestal do município;

f ) Promover a reestruturação e modernização das explorações agrí-
colas;

g) Promover a melhoria do nível técnico dos empresários;
h) Promoção dos serviços de apoio às empresas;
i) Dinamização do mercado de produtos regionais;
j) Promover a melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais;
k) Cooperar com outros organismos públicos ou privados no fomento 

do desenvolvimento rural;
l) Assegurar as demais funções atribuídas por lei, por decisão da 

câmara municipal ou do seu presidente.

2 — Além das competências previstas no número anterior, 
compete -lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem co-
metidas por lei, regulamentos, deliberação, despacho ou determi-
nação superior.

ANEXO II

Serviços enquadrados por legislação específica

Artigo 52.º
Gabinete de Apoio ao Presidente

(Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 5 -A/2012, de 11 de janeiro)

1 — O Gabinete de Apoio ao Presidente, composto por um chefe de 
gabinete, um adjunto e um secretário, é livremente escolhido e exone-
rado pelo presidente da Câmara, nos termos da competência que por 
lei lhe é conferida.

2 — São atribuições deste Gabinete, organizar, coordenar e executar 
todas as atividades inerentes à assessoria, secretariado e protocolo da 
presidência, bem como assegurar a interligação entre os diversos órgãos 
autárquicos do município, nomeadamente:

a) Promover os contactos com os serviços da Câmara e com outros 
órgãos da administração local, regional ou central;

b) Ocupar -se das tarefas de apoio às atividades desenvolvidas pe-
las freguesias através dos seus órgãos e serviços, bem como as que 
envolvam a participação de outros municípios a nível de cooperação 
intermunicipal;

c) Organizar a agenda e as audiências públicas, nomeadamente con-
tactos em que o presidente e ou os vereadores devam participar;

d) Apoiar e orientar as reuniões e visitas protocolares, e desempenhar 
outras tarefas que lhe sejam cometidas diretamente pelo presidente.

e) Apoiar a Câmara em matéria de relações públicas;
f ) Apoiar a Câmara na organização de visitas ao concelho no âmbito 

da receção de entidades individuais ou coletivas;
g) Assegurar a expedição de convites para atos, solenidades e mani-

festações de iniciativa municipal e coordenar a sua organização;
h) Elaborar, editar e promover a distribuição do Boletim Municipal;
i) Elaborar, editar e promover a distribuição de comunicados, bro-

churas e editais destinados a manter a população informada sobre as 
atividades dos órgãos municipais;

j) Gerir as vitrinas municipais e outros suportes públicos de infor-
mação municipal;

k) Recolher, analisar e difundir toda a informação veiculada pelos 
órgãos de comunicação referentes ou de interesse para o concelho e 
para a ação municipal.

Artigo 53.º
Gabinete de Proteção Civil

(Lei n.º 27/2006, de 3 de julho e Lei n.º 65/2007, 
de 12 de novembro)

1 — Ao Gabinete de Proteção Civil cabe, em geral, a coordenação das 
operações de prevenção, socorro, assistência, em especial, em situações 
de catástrofe e calamidade pública.

2 — Compete, designadamente, ao Gabinete de Proteção Civil:
a) Atuar preventivamente no levantamento e análise de situações de 

risco suscetíveis de acionarem os meios de proteção civil;
b) Promover ações de formação de sensibilização e informação da 

população do concelho neste expresso domínio;

c) Apoiar, e quando for caso disso, coordenar as operações de socorro 
à população do concelho atingida, em especial, por efeito de catástrofe 
ou calamidade pública;

d) Promover a avaliação de estragos e danos sofridos, colaborando 
com outros serviços ou entidades competentes na normalização das 
condições de vida da população afetada;

e) Colaborar com o Serviço Nacional de Proteção Civil no estudo e 
preparação de planos de defesa da população do concelho, em casos 
de emergência;

f ) Coordenar a vigilância e fiscalização dos edifícios públicos, casas 
de espetáculo e outros recintos públicos, relativamente à prevenção de 
incêndios e à segurança em geral, nos termos da lei e dos regulamentos 
em vigor.

g) Dar parecer, no que respeita à proteção contra incêndios e outros 
sinistros, nos projetos de edificação, e efetuar as respetivas vistorias, em 
estreita colaboração com os corpos de bombeiros da área do município.

Artigo 54.º
Gabinete Médico Veterinário

(Lei n.º 116/98, de 5 de maio)
1 — Compete ao Gabinete Médico Veterinário, na área da fiscali-

zação sanitária:
a) Intervir e colaborar na execução das tarefas de inspeção Higino-

-sanitária das instalações para alojamento de animais, dos produtos 
de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais 
onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, con-
servem, armazenem ou comercializem produtos de origem animal, e 
sues derivados;

b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre instalações 
e estabelecidos na alínea anterior;

c) Proceder à inspeção sanitária de reses, aves, caça, bem como das 
respetivas carnes e subprodutos destinados ao consumo público;

d) Proceder à inspeção sanitária de pescado fresco ou por qualquer 
forma, preparado ou conservado;

e) Efetuar inspeções de leites e seus derivados e dos respetivos locais 
de produção, preparação, armazenamento e comercialização, divulgando 
normas conducentes à perfeita obtenção, acondicionamento e resguardo 
dos produtos;

f ) Efetuar a inspeção de embalagens e dos meios de transporte dos 
produtos alimentares de origem animal, tendo em vista os materiais 
a usar, as condições de limpeza e o modo de acondicionamento dos 
produtos;

g) Colaborar com as autoridades sanitárias competentes e tudo o que 
diga respeito à higiene do concelho e à defesa da saúde pública, nos 
termos da legislação em vigor.

2 — Compete, ainda, a este gabinete, na área da sanidade animal:
a) Proceder à vacinação e revacinação antirrábica de animais do-

mésticos;
b) Proceder à fiscalização de feiras, exposições e comércio de animais 

bem como o seu trânsito;
c) Realizar ações contra animais infestantes ou nocivos, nomea-

damente desinfeções periódicas em locais onde tais se mostrem ne-
cessários

d) Colaborar com as outras autoridades sanitárias competentes em 
tudo o que diga respeito à saúde pecuária visando a defesa da saúde 
pública, nos termos da legislação em vigor.

3 — Além das competências previstas nos números anteriores, compete-
-lhe ainda exercer as demais funções que lhe forem cometidas por lei, 
regulamentos, deliberação, despacho ou determinação superior.

ANEXO III

Tabela de Sucessão das unidades orgânicas flexíveis
1 — À Divisão Administrativa e Financeira, sucede a unidade orgânica 

flexível designada por Divisão Administrativa e Financeira.
2 — À Divisão de Obras Municipais, sucede a unidade orgânica 

flexível designada por Divisão de Obras Municipais.
3 — À Divisão de Ambiente e Gestão Urbana, sucede a unidade 

orgânica flexível designada por Divisão de Ambiente e Gestão Ur-
bana.

4 — À Divisão Sócio -Cultural, sucede a unidade orgânica flexível 
designada por Divisão Sócio -Cultural. 
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 ANEXO IV

Organograma

O Organograma representativo da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Miranda do Douro constitui o Anexo IV ao presente regu-
lamento e tem caráter meramente descritivo. 

  
 206646386 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso n.º 633/2013
António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Miran-

dela, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal 
deliberou, em 17 de dezembro de 2012, submeter à apreciação pública, 
pelo prazo de 30 dias, o projeto de Regulamento de Apoio a Iniciati-
vas Empresariais Económicas de Interesse Municipal, que se encontra 
disponível para consulta na página do Município em http://www.cm-
-mirandela.pt/files/12/12093.pdf

Os interessados podem endereçar as suas sugestões aos referidos 
projetos, por escrito para Largo do Município, 5370 -288 Mirandela ou 
através de correio eletrónico para o endereço gacip@cm -mirandela.
pt, dentro do prazo de 30 dias úteis, contados do dia seguinte ao da 
publicação do presente Aviso no Diário da República.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

306635183 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Despacho n.º 744/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012 de 29 de agosto e o n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro, torna -se público que a Câmara Muni-
cipal da Moita, em reunião de 12 de dezembro de 2012 e a Assembleia 

Municipal em sessão de 21 de dezembro de 2012, aprovaram a estrutura 
orgânica dos serviços do Município da Moita.

1 — A organização dos serviços municipais passará a obedecer ao 
modelo de estrutura hierarquizada, em resultado do qual o Município 
da Moita passará a estruturar -se em torno das seguintes unidades or-
gânicas nucleares:

Departamento de Administração e Recursos Humanos — a quem 
compete:

a) Assegurar a gestão integrada dos serviços na sua dependência, promo-
vendo a concretização dos objetivos definidos, programando, coordenando 
e controlando o desenvolvimento das ações relativas à atividade do De-
partamento, garantindo a articulação com os demais serviços municipais;

b) Coordenar o projeto de plano de atividades e orçamento do De-
partamento e das respetivas alterações ou revisões;

c) Coordenar os relatórios de atividades do Departamento;
d) Coordenar a elaboração de propostas de instruções, circulares 

normativas, posturas e regulamentos necessários ao exercício das ati-
vidades do Departamento;

e) Coordenar a circulação da informação interna de apoio à gestão 
no âmbito do Departamento;

f) Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e instala-
ções municipais adstritas ao Departamento;

g) Coordenar o expediente e as informações necessárias para resolução 
da Câmara Municipal ou decisão dos respetivos membros no âmbito 
do Departamento;

h) Coordenar os processos administrativos sujeitos à fiscalização do 
Tribunal de Contas;

i) Coordenar a organização e a elaboração dos documentos previ-
sionais, proceder ao controlo da sua execução, propondo as respetivas 
alterações e revisões;
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j) Coordenar a organização e a elaboração dos documentos de pres-
tação de contas;

k) Assegurar a gestão integrada dos recursos financeiros, mantendo 
atualizado o Plano de Tesouraria municipal assim como o conhecimento 
da capacidade de endividamento;

l) Assegurar os procedimentos de contratação pública destinados à 
aquisição de bens e serviços;

m) Proceder à gestão centralizada do património municipal, em estreita 
articulação com os outros Departamentos;

n) Coordenar os processos de concessão de autorizações e licenças 
não especificadas a cargo do Departamento;

o) Cooperar no estudo de necessidades e no lançamento de projetos 
municipais enquadrados funcionalmente no Departamento;

p) Cooperar na realização de estudos estatísticos, relatórios e outros 
de interesse municipal que relevem a atividade do Departamento;

q) Coordenar a gestão dos recursos humanos do Município;
r) Coordenar de forma integrada as atividades de formação profissio-

nal, higiene e segurança no trabalho, saúde ocupacional e ação social;
s) Coordenar ou promover a realização de estudos, instrumentos 

e indicadores de gestão que permitam a definição de uma política de 
recursos humanos;

t) Coordenar a elaboração do mapa de pessoal e do balanço social 
do Município;

u) Coordenar, em articulação com os serviços municipais, na gestão 
previsional de efetivos;

v) Coordenar a gestão dos equipamentos sociais destinados aos tra-
balhadores;

w) Coordenar ações específicas que visem assegurar o direito à infor-
mação e o conhecimento dos direitos e deveres dos trabalhadores;

x) Cooperar na apreciação de propostas e na emissão de pareceres 
sobre regras de gestão, orientações relativas a métodos de trabalho, meios 
tecnológicos ou outros que interfiram nas atividades desenvolvidas no 
Departamento;

y) Garantir o cumprimento do processo de avaliação do desempenho 
dos trabalhadores;

z) Cooperar com os serviços municipais nos processos de inquérito 
e disciplinar.

Departamento de Obras e Serviços Urbanos — a quem compete:
a) Assegurar a gestão integrada dos serviços na sua dependência, 

promovendo a concretização dos objetivos definidos, programando, 
coordenando e controlando o desenvolvimento das ações relativas à 
atividade do Departamento, garantindo a articulação com os demais 
serviços municipais;

b) Coordenar a elaboração do plano de atividades e orçamento do 
Departamento;

c) Coordenar a elaboração dos relatórios de atividades do Departa-
mento;

d) Coordenar a elaboração de propostas de instruções, circulares 
normativas, posturas e regulamentos necessários ao exercício das ati-
vidades do Departamento;

e) Coordenar e apoiar a elaboração de projetos de infraestruturas e 
equipamentos de promoção municipal;

f) Promover todos os procedimentos relativos ao lançamento de em-
preitadas e à sua adjudicação;

g) Garantir a execução de obras de interesse municipal, nos domínios 
das infraestruturas, do espaço público e dos equipamentos coletivos, 
através dos meios técnicos e logísticos do Município, bem como garantir 
a direção e fiscalização de obras;

h) Assegurar a conservação e manutenção dos equipamentos e de 
instalações municipais;

i) Colaborar na fiscalização das atividades dos operadores públicos 
ou privados que intervenham ou ocupem espaço público, com vista à 
gestão criteriosa do subsolo, de forma a minimizar o impacto negativo 
das referidas atividades;

j) Elaborar ou participar na elaboração de estudos na área das infraes-
truturas, visando a melhoria da eficiência e redução de custos;

k) Fornecer à câmara elementos relativos ao funcionamento dos ser-
viços na sua dependência direta, tendo em vista a elaboração ou revisão 
de planos anuais;

l) Coordenar a atividade do Departamento no que se refere às receções 
provisórias e definitivas de obras municipais ou promovidas no âmbito 
de loteamentos privados;

m) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do 
ambiente no Município, nas suas diversas vertentes, propondo as medidas 
adequadas para salvaguardar e melhorar as condições gerais existentes, 
com especial atenção à incidência na saúde pública;

n) Conceber, promover e apoiar ações de educação e sensibilização 
ambiental;

o) Assegurar a gestão dos sistemas municipais de abastecimento 
de água, de saneamento de águas residuais e de recolha de resíduos 
sólidos urbanos;

p) Assegurar a conservação e manutenção das infraestruturas de 
abastecimento e saneamento municipais;

q) Assegurar a promoção e a valorização dos espaços verdes;
r) Contribuir para o controlo da poluição hídrica, dos solos, sonora 

e atmosférica;

Departamento de Assuntos Sociais e Cultura — a quem compete:
a) Assegurar a gestão integrada dos serviços na sua dependência, 

promovendo a concretização dos objetivos definidos, programando, 
coordenando e controlando o desenvolvimento das ações relativas à 
atividade do Departamento, garantindo a articulação com os demais 
serviços municipais;

b) Coordenar os relatórios de atividades do Departamento;
c) Coordenar a elaboração de propostas de instruções, circulares 

normativas, posturas e regulamentos necessários ao exercício das ati-
vidades do Departamento;

d) Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e instala-
ções municipais adstritas ao Departamento;

e) Coordenar e programar as novas construções e grandes obras de ma-
nutenção dos edifícios do ensino pré -escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e dos equipamentos desportivos e culturais a levar a cabo pela Autarquia;

f) Coordenar as propostas de implementação de instalações e equi-
pamentos para a prática desportiva e cultural de interesse municipal 
e para sectores de infância, juventude, idosos e deficientes, quando 
promovidas pelo Município;

g) Coordenar a rentabilização pública do património cultural;
h) Coordenar os programas nas áreas da cultura, bibliotecas, patri-

mónio, desporto, movimento associativo, juventude, educação, ação 
social e habitação social;

i) Coordenar e articular com as restantes unidades orgânicas a imple-
mentação do Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo;

j) Coordenar e assegurar o apoio técnico ao movimento associativo, 
em articulação com as demais unidades orgânicas, designadamente nas 
áreas da gestão associativa, jurídica, de infraestruturas, de elaboração 
de candidaturas e da formação associativa e profissional;

k) Propor, coordenar e monitorizar o programa de apoios financeiros 
anuais ao movimento associativo cultural, recreativo, desportivo e social, 
implementando progressivamente a contratualização dos apoios através 
de protocolos ou contratos programa de desenvolvimento associativo;

l) Desenvolver projetos próprios, de fruição cultural ou de formação, 
que facilitem e promovam o acesso às expressões artísticas e culturais 
contemporâneas, experimentais ou minoritárias, prosseguindo sempre 
a perspetiva de inclusão dos jovens na organização das atividades e a 
ocupação saudável dos tempos livres;

m) Desenvolver ou cooperar em programas para a prevenção, na 
população jovem, dos comportamentos ditos desviantes, trabalhando 
em parceria com a comunidade;

n) Promover e assegurar a implementação de uma política de leitura 
pública e de desenvolvimento da literacia da informação;

o) Promover uma política editorial assente na edição e no apoio à 
edição de publicações de interesse relevante nas áreas da cultura;

p) Cooperar nos programas de informação e formação nas áreas da 
cultura, desporto, juventude, educação, ação social;

q) Cooperar com os serviços municipais ou outras entidades públicas 
ou privadas na programação de ações;

r) Cooperar com os serviços municipais, organizando atividades 
culturais e desportivas, nomeadamente em feiras e festas;

s) Cooperar com os serviços municipais, através de pareceres sobre 
aspetos que impliquem modificação, reconstrução ou destruição do 
património histórico na área do Município.

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município é 
fixado em 14, sendo 11 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis 
dirigidas por titulares de cargo de direção intermédia de 2.º grau, e 3 o 
número máximo de unidades orgânicas flexíveis dirigidas por titulares 
de cargo de direção intermédia de 3.º grau.

Dentro dos limites previstos no número anterior, é autorizada a criação 
de 5 unidades flexíveis não integradas em Departamentos.

Manter -se -á o número máximo de subunidades orgânicas do Mu-
nicípio.

2 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são 
recrutados, por procedimento concursal, nos termos da lei, de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para 
o exercício de funções e direção, coordenação e controlo, que reúnam 
3 anos de experiencia profissional em funções, cargos, carreiras e cate-
gorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
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3 — As áreas de recrutamento para os titulares de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau serão, para a área que integre como determinante 
a vertente jurídica as ciências jurídicas, para a área que integre como 
determinante a vertente de auditoria as ciências económicas e financeiras 
e administração pública e autárquica, para a área que integre como de-
terminante a vertente da comunicação social as ciências da comunicação 
e relações públicas.

4 — Compete aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau:

a) Orientar, controlar e avaliar a atuação e eficiência da unidade 
funcional que coordenam;

b) Gerir os equipamentos e meios materiais bem como recursos, 
técnicos e humanos afetos à unidade funcional;

c) Garantir a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua de-
pendência, a boa execução dos programas e atividades tendo em vista 
a prossecução dos resultados a alcançar.

5 — O cargo de direção intermédia de 3.º grau será remunerado pela 
6.ª posição da Tabela Remuneratória da Função Pública.

6 — Manter -se -ão até ao final do respetivo período as comissões de 
serviço dos dirigentes dos serviços municipais, em funções a 30 de agosto 
transato, sobre as quais não haja incidido despacho de cessação em data 
anterior, ficando suspensos os efeitos da adequação orgânica, nos termos 
do n.º 7 do artigo 25.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

7 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, fica autorizada a renovação de duas comissões de 
serviço.

4 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, João Manuel de 
Jesus Lobo.

206652177 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Despacho n.º 745/2013
Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 10.º e, de acordo 

com o disposto no artigo 6.º do decreto  -lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, torna  -se público que a Assembleia Municipal de Mondim de 
Basto, em sua sessão ordinária de14 de dezembro de 2012, sob proposta 
da Câmara Municipal, deliberou usar a faculdade prevista no artigo 25.º 
n.º 7 da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto e, para cumprimento do disposto 
no artigo 25.º n.º 1 da lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, alterar o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis de seis para duas.

Na sequência daquela deliberação proferida pela Assembleia Muni-
cipal, a Câmara Municipal de Mondim de Basto, por deliberação de 20 
de dezembro de 2012, deliberou aprovar o Regulamento Orgânico em 
anexo que define organização dos serviços municipais do Município 
de Mondim de Basto.

21 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

ANEXO

Regulamento Orgânico

Exposição de motivos
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabelece o Regime Ju-

rídico de Organização dos Serviços das Autarquias Locais (RJOSAL).
Em cumprimento do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 

de outubro e ao abrigo do artigo 6.º alínea a) do mesmo diploma legal, 
a Assembleia Municipal de Mondim de Basto, por deliberação de 30 
de setembro de 2010, aprovou a moldura organizacional do Município 
de Mondim de Basto, nomeadamente:

Modelo de estrutura orgânica — Estrutura Hierarquizada;
N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis 6 (seis);
N.º máximo de subunidades orgânicas 6 (seis);
N.º máximo de equipas de projeto 2 (duas).

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, por deliberação de 24 
de novembro de 2010, ao abrigo do artigo 7.º alínea a) do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro criou as seguintes unidades orgânicas:

1 — Gabinete de Desenvolvimento, Modernização Sustentabilidade, 
que está a ser liderado por um chefe de divisão municipal nomeado em 
regime de comissão de serviço de 1 de agosto de 2012 até 31 de julho 
de 2015;

2 — Gabinete Jurídico e Contencioso, que está a ser liderado por um 
chefe de divisão municipal nomeado em regime de comissão de serviço 
de 26 de abril de 2010 até 25 de abril de 2013;

3 — Divisão Administrativa e Financeira, que está a ser liderado por 
um chefe de divisão municipal nomeado em regime de comissão de 
serviço de 1 de agosto de 2012 até 31 de julho de 2015;

4 — Divisão de Administração e Conservação do Território, que está 
a ser liderado por um chefe de divisão municipal nomeado em regime de 
comissão de serviço de 1 de agosto de 2012 até 31 de julho de 2015;

5 — Divisão de Planeamento e Gestão Urbana, que está a ser liderado 
por um chefe de divisão municipal nomeado em regime de comissão de 
serviço de 1 de agosto de 2012 até 31 de julho de 2015;

6 — Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, que está 
a ser liderado por um chefe de divisão municipal nomeado em regime de 
comissão de serviço de 1 de agosto de 2012 até 31 de julho de 2015.

A lei n.º 49/2012 de 29 de agosto veio impor uma redução do nú-
mero de cargos dirigentes e obrigar, até 31 de dezembro de 2012, a 
uma adequação da Estrutura Orgânica às regras e critérios ai previstos, 
sem prejuízo da faculdade de manutenção, até ao final do respetivo 
período, das comissões de serviço dos dirigentes em funções à data da 
entrada em vigor da citada lei, e consequente suspensão dos efeitos da 
adequação orgânica.

No caso de Mondim de Basto, por força do artigo 8.º n.º 1 alínea a) 
daquela lei, podem ser providos dois chefes de divisão municipal e, por 
força do artigo 9.º n.º 1 do mesmo diploma legal, poderá ser provido um 
cargo de direção intermédia de 3.º grau ou inferior.

Para cumprimento daquela disposição legal, a Assembleia Municipal 
de Mondim de Basto, em reunião de 14 de dezembro de 2012, deliberou 
alterar a moldura organizacional do Município de Mondim de Basto, 
aprovada em 30 de setembro de 2010, para que, onde consta numero 
máximo de unidades orgânicas flexíveis 6 (seis), passe a constar 3 
(Três), sendo duas delas Divisões Municipais — lideradas por titulares 
de cargos de direção intermédia de 2.º Grau e a outra uma Unidade 
Municipal — Liderada por cargo de direção intermédia de 3.º Grau, 
designado por Chefe de Unidade Municipal, cujas competências, área, 
requisitos de recrutamento, bem como, a respetiva remuneração, caberá 
à Assembleia Municipal definir, sob proposta da Câmara Municipal.

Na mesma deliberação a Assembleia Municipal de Mondim de Basto 
usou a faculdade prevista no artigo 25.º n.º 7 da Lei n.º 49/2012 de 
29 de agosto e determinou a manutenção, até ao final do respetivo 
período, das comissões de serviço dos dirigentes em funções à data da 
entrada em vigor da citada lei, e consequente suspensão dos efeitos da 
adequação orgânica.

Neste contexto, e dentro dos limites fixados pela Assembleia Muni-
cipal, a Câmara Municipal de Mondim de Basto, em reunião de 20 de 
dezembro de 2012, aprovou o seguinte regulamento interno de organi-
zação dos serviços municipais:

CAPÍTULO I

Modelo Organizacional

Artigo 1.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada.

Artigo 2.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do decreto lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

1 — Unidade e eficácia da ação;
2 — Aproximação dos serviços aos cidadãos;
3 — Desburocratização;
4 — Racionalização de meios;
5 — Eficiência na afetação dos recursos públicos;
6 — Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
7 — Garantia da participação dos cidadãos;
8 — Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade admi-

nistrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais 
compete ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas na lei.



1730  Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013 

CAPÍTULO II

Estrutura formal

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 4.º
Enquadramento das estruturas formais

1 — Os serviços organizam -se de acordo com a estrutura das seguintes 
categorias de unidades orgânicas de caráter permanente e flexível:

a) Estrutura nuclear — o Município de Mondim de Basto não dispõe 
de estrutura nuclear.

b) Estrutura flexível:
I. Duas Divisões Municipais — Lideradas por titulares de cargos 

de direção intermédia de 2.º Grau — são unidades operacionais ou 
instrumentais de gestão de áreas específicas de atuação do Município, 
que podem ser criadas, por deliberação da Câmara Municipal, dentro 
dos limites estabelecidos pela Assembleia Municipal.

II. Uma Unidade Municipal — liderada por titulares de cargos de 
direção intermédia de 3.º Grau, designado por Chefe de Unidade Muni-
cipal, cujas competências, área, requisitos de recrutamento, bem como, 
a respetiva remuneração, cabe à Assembleia Municipal definir, sob 
proposta da Câmara Municipal.

III. Seis Subunidades orgânicas, coordenadas por um coordenador 
técnico, que agregam atividades instrumentais que podem ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara, dentro dos limites estabelecidos 
pela Assembleia Municipal.

2 — Podem ainda ser criadas por deliberação fundamentada da Câ-
mara Municipal, até ao limite de duas, equipas de projeto, que constituem 
serviços de carácter temporário, visando a concretização de objetivos 
específicos.

Artigo 5.º
Enquadramento das estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais 
no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do 
Município, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
f) Outras estruturas informais.

2 — As áreas de atividades das estruturas informais são definidas 
por despacho do presidente da Câmara e deverão refletir os domínios 
de atuação e privilegiar formas de organização flexíveis, por objetivos, 
em consonância com os planos de atividades anuais.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado, por despacho 
do Presidente da Câmara, um responsável ao qual não poderá ser atri-
buída qualquer remuneração adicional.

4 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes Inter-
médios”, não obstante, devem colaborar de forma activa e diligente com 
os avaliadores formais através, designadamente, de contributos escritos 
adequados a uma efectiva e justa avaliação do desempenho dos trabalha-
dores que coordene.

Artigo 6.º
Serviços enquadrados por legislação específica

São serviços enquadrados por legislação específica:
1 — O Gabinete de Apoio Pessoal;
2 — O Serviço Municipal de Proteção Civil;
3 — Serviço Municipal de Veterinária.

SECÇÃO II

Dos serviços

Artigo 7.º
Unidades orgânicas nucleares

O Município de Mondim de Basto não dispõe de Unidades Orgânicas 
Nucleares.

Artigo 8.º
Unidades orgânicas flexíveis

São unidades orgânicas flexíveis do Município de Mondim de 
Basto:

1 — Divisão Administrativa — Unidade instrumental liderada por 
um titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau;

2 — Divisão Operativa — Unidade operativa liderada por um titular 
de cargo de direção intermédia de 2.º grau;

3 — Unidade Municipal — Liderada por um titular de cargo de dire-
ção intermédia de 3.º grau, designado por Chefe de Unidade Municipal, 
cujas competências, área, requisitos de recrutamento, bem como, a res-
petiva remuneração, cabe à Assembleia Municipal definir, sob proposta 
da Câmara Municipal.

CAPÍTULO III

Atribuições e deveres

Artigo 9.º
Atribuições e deveres genéricos das unidades orgânicas flexíveis

1 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas 
flexíveis e especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domínios de 
atuação que lhes venham a ser cometidos:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as 
de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no 
âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação 
administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos. 
Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas 
de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes possam 
condicionar a boa execução das atividades planeadas;

k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que interve-
nham;

l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões 
ou deliberações do Presidente da Câmara e dos órgãos municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

2 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, 
na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente ins-
truídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo que seja do inte-
resse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente 

da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;
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f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações 
dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

3 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas 
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer 
as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por 
parte dos funcionários;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcionários, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

Artigo 10.º
Atribuições e competências específicos

das unidades orgânicas flexíveis
1 — São atribuições e competências específicas da Divisão Admi-

nistrativa:
a) Apoio técnico administrativo ao regular funcionamento dos Órgãos 

Autárquicos;
b) Modernização administrativa;
c) Balcão Único e Balcão do Empreendedor;
d) Gestão documental e arquivo geral;
e) Gestão da utilização de mercados e feiras;
f) Divulgação do recenseamento eleitoral e do recenseamento mi-

litar;
g) Planeamento urbanístico, no âmbito dos instrumentos de gestão 

territorial;
h) Licenciamentos, fiscalização e medidas de tutela no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação;
i) Licenciamento e fiscalização de atividades diversas;
j) Apoio Jurídico;
k) Gestão de Recursos Humanos;
l) Contraordenações
m) Patrocínio judiciário
n) Contratação Pública;
o) Liquidação e cobrança de receitas municipais, nelas se incluindo 

rendas, impostos, taxas e tarifas;
p) Gestão orçamental e tesouraria;
q) Gestão e planeamento financeiro;
r) Cadastro e gestão do património municipal;
s) Prospetiva e gestão de financiamento externo
t) Economato;
u) Ação Social, nela se incluindo a ação social escolar, gestão da 

atribuição de habitação e apoios sociais;
v) Apoio ao emigrante;
w) Gabinete de Apoio ao Agricultor
x) Turismo

y) Comunicação e Imagem
z) Protocolo, relações intermunicipais e cooperação externa

2 — São atribuições e competências específicas da Divisão Ope-
rativa:

a) Acompanhamento e fiscalização de Empreitadas de Obras Pú-
blicas;

b) Execução de obras por Administração Direta;
c) Gestão dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais, resíduos sólidos e urbanos e limpeza urbana
d) Gestão dos equipamentos municipais de utilização coletiva, neles 

se incluindo os edifícios municipais, rede viária municipal; zonas verdes, 
parques e jardins;

e) Gestão do parque de máquinas e viaturas;
f) Gestão do armazém, estaleiros e oficinas Municipais;
g) Desporto e Juventude
h) Animação Cultural
i) Património Histórico, Cultural e Museus;
j) Gestão da rede de transportes escolares;
k) Gestão das áreas educativas confiadas à Administração Local, nele 

se incluindo o transporte e refeições escolares;
l) Agenda XXI
m) Recursos Hídricos e Florestais
n) Recursos Geológicos;
o) Recursos Cinegéticos;
p) Energias Renováveis
q) Sistema de Informação Geográfica
r) Sistemas de Informação e Novas Tecnologias;
s) Segurança, Higiene e Saúde e Trabalho;

CAPÍTULO IV

Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

Artigo 11.º
Cargos de direção intermédia de 3.º grau

1 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que correspon-
dam a funções de direção, gestão, coordenação e controlo de serviços 
ou unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabilidade e 
dimensão apropriada.

2 — As competências, área, requisitos de recrutamento, bem como, 
a respetiva remuneração do cargo de direção intermédia de 3.º grau é 
definida por deliberação da Assembleia Municipal definir, sob proposta 
da Câmara Municipal.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 12.º
Organograma

O organograma (Anexo I) ao presente regulamento tem carácter 
meramente ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do 
Município de Mondim de Basto.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

1 — O presente regulamento orgânico e as deliberações que o supor-
tam entram em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, sem prejuízo 
do definido nos números seguintes.

2 — Nos termos do disposto no artigo 25.º n.º 7 da Lei n.º 49/2012 
de 29 de agosto, os efeitos da entrada em vigor do presente regulamento 
orgânico ficam suspensos em função do termo das comissões de serviço 
dos cargos dirigentes em funções à data de entrada em vigor daquele 
diploma legal.

3 — Por efeito do número anterior, a instalação das divisões muni-
cipais e unidade municipal previstas no presente regulamento orgânico 
será efetuada à medida que forem sendo extintas as unidades orgânicas 
criadas por deliberação da Câmara Municipal de 24 de novembro de 
2010 e caso lhe estejam confiadas atribuições e competências tam-
bém atribuídas a unidades orgânicas cuja extinção ainda não se tenha 
operado, funcionarão sem essas atribuições e competências até que a 
mesma se opere.
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ANEXO I

Organigrama 
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 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Edital n.º 45/2013

Regulamento de utilização do campo de futebol
de relvado sintético de Monforte

Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Monforte, nos termos das alíneas b) e c), n.º 1, artigo 68.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e artigo 119.º da Constituição a 
República Portuguesa, torna púbico que a Assembleia Municipal de 
Monforte na sua sessão de 27 de dezembro de 2012 e sob proposta da 
Câmara Municipal deliberada em reunião ordinária de 19 de dezembro 
de 2012, aprovou o Regulamento de Utilização do Campo de Futebol de 
Relvado Sintético de Monforte que entrará em vigor no 15.º dia seguinte 
à publicação deste Edital no Diário da República.

O Regulamento poderá ser consultado na Unidade Orgânica Flexível 
Sociocultural, Educação e Desporto a funcionar no edifício Sociocultu-
ral, sito na Rua Sérgio Rui Pedrosa Palma Madeira n.º 2, em Monforte, 
estando também disponível na página eletrónica da Câmara Municipal 
de Monforte, no seguinte endereço htt://www.cm-monforte.pt

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Miguel Alexandre 
Ferreira Rasquinho.

306649001 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Despacho n.º 746/2013
1 — Conformação da “Estrutura e Organização dos Serviços da Câ-

mara Municipal de Oliveira do Hospital”
Considerando:
Que a atual estrutura e organização do Município de Oliveira do 

Hospital, aprovada pela Assembleia Municipal ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro se encontra conformada pela “Estru-
tura e Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital” publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 14 
de janeiro de 2011.

A revisão da organização dos serviços municipais promovida pelos 
Órgãos do Município, nomeadamente:

A Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital na sua sessão de 
15 de dezembro de 2012 aprovou o Modelo de organização interna, 
estrutura nuclear dos serviços municipais e disposições relativas a cargos 
de direção intermédia de 3.º grau;

A Câmara Municipal na sua reunião de 4 de dezembro de 2012 apro-
vou o Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais de Oliveira 
do Hospital, cuja eficácia ficou condicionada à aprovação referida no 
ponto anterior que já ocorreu;

O Presidente da Câmara proferiu o despacho de criação das subu-
nidades orgânicas municipais e outras unidades sem tipologia definida 
diretamente dependentes do Presidente da Câmara Municipal e respetivas 
atribuições e competências em 18 de dezembro de 2012;

É condição de eficácia para entrada em vigor da estrutura nuclear, bem 
como as deliberações e despachos referidos nos n.os 3 e 5 do artigo 10.
º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a sua publicação no 
Diário da República.

Atendendo a que compete ao presidente da câmara municipal a con-
formação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de 
projeto e multidisciplinares conforme disposto no artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, determino a publicação no Diário 
da República da nova “Estrutura e Organização dos Serviços da Câmara 
Municipal de Oliveira do Hospital” composta pelos seguintes anexos:

Anexo I — Modelo de organização interna, estrutura nuclear dos 
serviços municipais e disposições relativas a cargos de direção inter-
média de 3.º grau;

Anexo II — Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais;
Anexo III — Estrutura de subunidades orgânicas municipais e outras 

unidades sem tipologia definida diretamente dependentes do Presidente 
da Câmara Municipal

ANEXO N.º 1

Modelo de organização interna, estrutura nuclear dos serviços 
municipais e disposições relativas 

a cargos de direção intermédia de 3.º grau

A. Preâmbulo
Em execução do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que esta-

belece o novo regime jurídico da organização dos serviços das autarquias 
locais, a Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, por deliberação 
de 10 de novembro de 2010, reorganizou os serviços municipais sob a 
forma de estrutura hierarquizada e matricial compreendendo:

Duas unidades orgânicas nucleares;
Seis unidades orgânicas flexíveis;
Duas subunidades orgânicas e
Uma equipa multidisciplinar.

A Câmara Municipal, por deliberação de 10 de dezembro de 2010, 
no respeito pelos limites fixados pela Assembleia Municipal, aprovou o 
modelo de estrutura flexível composto por cinco unidades flexíveis.

Foi entretanto publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que, 
restringindo o número de cargos dirigentes das autarquias locais, impõe 
a adequação das estruturas municipais às regras nela previstas, até 31 
de dezembro de 2012 — respetivo artigo 25.º, n.º 1.

Da aplicação dos critérios constantes nos seus artigos 7.º, n.os 1 e 3, 
8.º, n.º 1, b) e 9.º n.º 1 resulta que no Município de Oliveira do Hospital, 
ao nível do pessoal dirigente, apenas podem ser providos um cargo de 
diretor de departamento (direção intermédia de 1.º grau), quatro cargos 
de chefe de divisão municipal (direção intermédia de 2.º grau) e um 
cargo de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, sendo os chefes 
de equipa multidisciplinar contabilizados para efeitos dos limites ora 
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descritos, tendo em consideração o cargo dirigente relativamente ao 
qual o respetivo estatuto remuneratório é equiparado.

Nestes termos, suportando -se no modelo legal atualmente vigente, 
procede -se à aprovação da estrutura nuclear dos serviços municipais.

B. Modelo de organização interna
A organização interna dos serviços municipais de Oliveira do Hos-

pital obedece, de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro de 2009, ao 
seguinte modelo estrutural misto:

1 — Estrutura Hierarquizada, aplicada às funções de suporte e or-
ganização dos serviços municipais e às funções de natureza operativa, 
para as áreas de atividade que não sejam desenvolvidas no âmbito de 
projetos transversais por equipas multidisciplinares. A estrutura hierar-
quizada é constituída por:

1.1 — Unidades Nucleares, sob a forma de departamentos municipais, 
cuja identificação, atribuições e competências se encontram consagradas 
na presente deliberação;

1.2 — Unidades Flexíveis, sob a forma de divisões municipais ou 
unidades;

1.3 — Subunidades Orgânicas.
2 — Estrutura Matricial para áreas desenvolvidas no âmbito de proje-

tos transversais, que enquadra essencialmente núcleos de competências 
nas áreas do planeamento, monitorização e avaliação no âmbito da 
estratégia municipal, sustentabilidade financeira, prospeção e gestão 
de fundos e financiamentos externos e conceção, gestão e controlo de 
parcerias. A estrutura matricial é constituída por:

2.1 — Equipas Multidisciplinares.

C. Identificação da estrutura nuclear
A estrutura nuclear do Município de Oliveira do Hospital é constituída 

pela seguinte unidade orgânica nuclear:
1 — Departamento de Administração Geral e Finanças;

D. Definição das unidades nucleares
As atribuições e competências da unidade orgânica nuclear com 

vista à plena prossecução das atribuições do Município, segundo os 
princípios estabelecidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, são as seguintes:

0 — Competências genéricas da unidade orgânica nuclear
0.1 — Coordenar e dirigir as atividades relacionadas com as unidades 

orgânicas flexíveis na sua dependência;
0.2 — Articular a sua atividade com os demais serviços municipais 

de quem recebe ou presta apoio;
0.3 — Providenciar no sentido de encontrar as medidas mais adequa-

das a uma eficaz gestão do pessoal do departamento;
0.4 — Prestar as informações de caráter técnico -administrativo que 

lhe forem solicitadas pela Câmara ou pelo respetivo Presidente;
0.5 — Colaborar na elaboração dos documentos previsionais e de 

prestação de contas;
0.6 — Elaborar e submeter a aprovação superior as instruções, circu-

lares, regulamentos e normas que forem julgadas necessárias ao correto 
exercício da atividade do departamento;

0.7 — Submeter a despacho dos membros do executivo os assuntos 
da sua competência e efetuar os atos para os quais tenha recebido de-
legação ou subdelegação.

0.8 — Assegurar o melhor atendimento dos munícipes e o adequado 
tratamento das questões e problemas por eles apresentados.

1 — Departamento de Administração Geral e Finanças
Ao Departamento de Administração Geral e Finanças, dirigido por um 

diretor de departamento, compete planear, projetar, dirigir, superintender 
e coordenar de forma integrada, monitorizar e controlar ações, efetuar 
reporte, bem como a instrução, tramitação e controlo processual, quando 
aplicável, no âmbito das seguintes áreas:

1.1 — Apoio ao funcionamento do Órgão Executivo:
1.1.1 — Assegurar a assessoria técnico -administrativa à Câmara 

Municipal;
1.1.2 — Assistir às reuniões da Câmara Municipal, redigir, subscrever 

e assinar as respetivas atas;
1.1.3 — Preparar o expediente e as informações necessárias para 

deliberação dos órgãos do município;
1.1.4 — Certificar e autenticar todos os documentos e atos oficiais da 

Câmara Municipal, promovendo a sua publicitação legal;
1.1.5 — Prestar apoio técnico e colaborar na execução dos planos, 

orçamentos, relatórios e contas e acompanhar a sua execução.
1.2 — Gestão de recursos humanos:
1.2.1 — Superintender na gestão de recursos humanos em conformi-

dade com os princípios determinados pela Câmara Municipal;

1.2.2 — Assegurar a gestão administrativa de assuntos relativos aos 
recursos humanos, nomeadamente, o processamento dos vencimentos e 
outras remunerações do pessoal, o controlo de assiduidade, a definição 
e aprovação de férias, faltas e licenças e a atualização constante do 
cadastro do pessoal;

1.2.3 — Realizar todas as ações necessárias ao recrutamento e seleção 
de pessoal;

1.2.4 — Elaborar, rever, monitorizar e avaliar o plano de formação 
para os funcionários da Autarquia;

1.2.5 — Gerir todo o processo relacionado com o sistema de avaliação 
de desempenho;

1.2.6 — Definir, rever e auditar o cumprimento das regras internas 
de higiene e segurança no trabalho;

1.2.7 — Coordenar as ações da área de medicina do trabalho;
1.2.8 — Colaborar com a unidade orgânica responsável pela gestão de 

seguros, no sentido de manter atualizados e em dia os seguros pessoais 
dos funcionários da Autarquia.

1.3 — Gestão financeira e patrimonial;
1.3.1 — Superintender na gestão de recursos financeiros e patrimo-

niais, em conformidade com os princípios determinados pela Câmara 
Municipal;

1.4 — Gestão da qualidade e conformidade, nomeadamente nos do-
mínios da:

Padronização/revisão/atualização de normas/documentação institu-
cional e de governança corporativa;

Avaliação da satisfação;
Mecanismos de controlo do processo de tratamento de não confor-

midades, ações preventivas e corretivas;

1.5 — Controlo e revisão de planos de gestão de riscos de corrupção 
e infrações conexas;

1.6 — Assessoria jurídica;
1.6.1 — Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços 

municipais;
1.6.2 — Acompanhar a publicação de diplomas legais sobre diversas 

matérias essenciais à gestão municipal, analisar o seu impacto na ativi-
dade do Município e divulgá -los pelos serviços;

1.6.3 — Colaborar na elaboração, alteração, ou revogação de normas, 
posturas e regulamentos municipais;

1.6.4 — Assegurar a elaboração de informações e normas de caráter 
administrativo, visando a implementação de medidas de modernização 
administrativa na prestação de serviços aos munícipes;

1.6.5 — Exercer as funções de Notário Privativo da Câmara Mu-
nicipal;

1.6.6 — Assegurar os serviços de elaboração de contratos da Câmara 
Municipal;

1.6.7 — Assegurar o apoio necessário aos mandatários forenses con-
tratados pelo Município, no patrocínio judiciário de ações propostas pelo 
Município ou contra ele, bem como nos recursos judiciais interpostos 
contra atos dos órgãos do Município.

1.7 — Fiscalização nos domínios de competência municipal;
1.8 — Execução fiscal:
1.8.1 — Assegurar a tramitação dos procedimentos inerentes aos 

processos de execução fiscal;
1.8.2 — Promover, através do processo de execução fiscal, a cobrança 

coerciva das dívidas do Município provenientes de impostos, taxas e 
outras receitas, de acordo com a legislação em vigor.

1.9 — Contraordenação e contencioso:
1.9.1 — Organizar e instruir, nos termos da legislação aplicável, 

os processos de contraordenações levantados por infração às diversas 
normas;

1.9.2 — Promover, através do processo contraordenacional, a apli-
cação das coimas devidas ao Município de acordo com as normas e 
legislação em vigor.

1.10 — Atendimento Multicanal
1.10.1 — Assegurar o atendimento permanente e personalizado do 

Munícipe e outras entidades que se relacionem com o Município em 
todas as áreas de atuação municipal, com exceção da representação 
política e institucional;

1.10.2 — Promover a recolha, registo informático e encaminhamento 
dos processos de reclamação e sugestão para os serviços competentes;

1.10.3 — Gerir, em backoffice, a gestão processual de associada a 
os procedimentos de informação, comunicação, licenciamento ou au-
torização municipal, serviços prestados e bens vendidos, com exceção 
das competências cometidas especificamente à Divisão de Planeamento 
e Gestão do Território e à Unidade de Desenvolvimento Económico e 
Social.

1.10.4 — Implementar e assegurar a manutenção de um atendimento 
multicanal integrado, através da operacionalização do atendimento pre-
sencial e da criação de múltiplos canais complementares de atendimento 
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não presencial, nomeadamente, via telefone, correio postal, correio 
eletrónico, portal eletrónico e outros;

1.10.5 — Gerir e manter atualizado o diretório de entidades;
1.10.6 — Proceder à receção, tramitação interna e expedição da do-

cumentação do Município.
1.11 — Arquivo Físico e Digital
1.11.1 — Definir as regras de arquivo físico e digital dos documentos 

do Município;
1.11.2 — Gerir o arquivo geral de forma integrada e em conformidade 

com as leis e normas em vigor, assegurando o acesso à documentação 
em condições de segurança e rapidez;

1.11.3 — Zelar pela conservação dos documentos arquivados, pro-
pondo medidas de ação que garantam a sua preservação;

1.11.4 — Assegurar a receção, registo, encaminhamento e arquivo dos 
documentos do Município, em conformidade com a política estabelecida 
para o funcionamento do sistema de gestão documental;

1.11.5 — Gerir bases de dados e arquivos digitais internos, que possam 
ser acessíveis aos munícipes para consulta.

1.12 — Metrologia
1.12.1 — Promover a realização das tarefas de controlo metrológico 

no âmbito das competências municipais, fiscalizando o cumprimento 
das normas aplicáveis.

1.13 — Tecnologias, Sistemas de Informação e Reporte
1.13.1 — Garantir a disponibilidade de equipamentos, de aplicações 

e de apoio ao utilizador;
1.13.2 — Proceder à instalação e manutenção dos equipamentos 

informáticos;
1.13.3 — Gerir o parque de equipamentos e suportes informáticos do 

Município e manter atualizado o respetivo cadastro;
1.13.4 — Assegurar a execução dos procedimentos destinados a per-

mitir a adequada manutenção e proteção dos arquivos digitais e ficheiros 
do equipamento, qualquer que seja o seu suporte;

1.13.5 — Identificar e monitorizar as necessidades de desenvolvi-
mento e ou correção;

1.13.6 — Promover o planeamento e gestão de conteúdos (intranet 
e internet);

1.13.7 — Gerir a rede, assegurando o controlo de utilizadores e acessos;
1.13.8 — Colaborar na implementação e gestão do Sistema de In-

formação Geográfica.
1.13.9 — Garantir a atualização de um sistema de informação de 

suporte ao acompanhamento dos processos instruídos/submetidos no 
âmbito do atendimento multicanal;

1.13.10 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos Órgãos do Município com a periodicidade 
definida pelos mesmos e cumprir as obrigações declarativas requeridas 
por entidades externas no âmbito dos investimentos realizados;

O Departamento de Administração Geral e Finanças compreende a 
seguinte unidade orgânica:

a) Unidade Flexível de 3.º Grau Gestão Financeira e Patrimonial.

E. Fixação da dotação da estrutura hierarquizada flexível
1 — A dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis é fixada 

em 4.
2 — A dotação máxima de subunidades orgânicas é fixada em 2.

F. Fixação da dotação da estrutura matricial
1 — A dotação máxima de equipas multidisciplinares é fixada em 1.

G. Estatuto remuneratório dos chefes das equipas 
multidisciplinares

1 — O estatuto remuneratório do chefe de equipa multidisciplinar é 
definido por equiparação ao dos chefes de divisão municipal.

H. Designações, competências, área e requisitos 
de recrutamento e níveis remuneratórios 

dos cargos de direção intermédia de 3.º grau
1 — Qualificação e designação dos cargos de direção intermédia de 

3.º grau no âmbito da estrutura orgânica dos serviços municipais
1.1 — Aos cargos de direção intermédia de 3.º grau estão cometi-

das funções de direção, gestão, coordenação e controlo de serviços 
ou unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabilidade e 
dimensão apropriada.

1.2 — No Município de Oliveira do Hospital, os cargos de direção 
intermédia de 3.º grau, têm a nomenclatura de Coordenador de Unidade, 
no âmbito da faculdade prevista no n.º 3 do Artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, (que altera o artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 
de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de junho).

2 — Competências dos dirigentes intermédios de 3.º grau
2.1 — Os titulares dos cargos de direção exercem, na respetiva unidade 

orgânica, as seguintes competências:
2.1.1 — Submeter a despacho do Presidente da Câmara ou do diri-

gente superior, devidamente instruídos e informados, os assuntos que 
dependam da sua resolução;

2.1.2 — Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica 
a correspondência a eles referente;

2.1.3 — Propor ao Presidente da Câmara Municipal ou ao dirigente 
superior tudo o que seja do interesse do mesmo;

2.1.4 — Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previ-
sional e dos relatórios e contas;

2.1.5 — Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal ou pelo dirigente superior e propor as 
soluções adequadas;

2.1.6 — Promover a execução das decisões do Presidente e das de-
liberações do Órgão Executivo nas matérias que interessam à respetiva 
unidade orgânica que dirige.

2.2 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
2.2.1 — Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que 

dirigem, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
2.2.2 — Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 

serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e 
à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

2.2.3 — Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica 
da prestação dos serviços na sua dependência;

2.2.4 — Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimo-
niais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos 
e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

2.2.5 — Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na 
sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados 
à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse 
dos destinatários;

2.2.6 — Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os adequa-
dos conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do 
respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados 
ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

2.2.7 — Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos funcionários;

2.2.8 — Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos fun-
cionários, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

2.2.9 — Identificar as necessidades de formação específica dos fun-
cionários da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de 
formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas neces-
sidades, sem prejuízo do direito à autoformação;

2.2.10 — Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho por parte dos funcionários 
da sua unidade orgânica;

2.2.11 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arquiva-
dos na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria 
confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

3 — Recrutamento para os cargos de direção intermédia
3.1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados, 

por procedimento concursal, nos termos do artigo do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre funcionários licenciados do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência 
profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exer-
cício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

3.2 — A contratação dos cargos dirigentes é feita de acordo com 
o quadro de competências previstas na Lei Orgânica da Câmara de 
Oliveira do Hospital e tendo em consideração o mapa de pessoal e as 
disponibilidades orçamentais.

4 — Remuneração dos dirigentes intermédios
4.1 — A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau cor-

responde à 5.ª Posição Remuneratória da Carreira Geral de Técnico 
Superior, no valor atual de € 1.819,38, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

6 — Dúvidas e casos omissos
6.1 — Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento 

aplicam -se as normas legais constantes da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
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I. Norma revogatória
Com a publicação do presente Regulamento fica expressamente re-

vogado o anterior Regulamento, publicado em 14 de janeiro de 2011 
do Diário da República, 2.ª série, n.º 10.

J. Entrada em vigor
O presente modelo, bem como estrutura orgânica nuclear e disposições 

relativas a cargos de direção intermédia de 3.º grau, entram em vigor 
no dia 1 de janeiro de 2013, ou no dia seguinte ao da sua publicação no 
Diário da República, caso esta seja posterior à referida data.

K. ANEXO:

Estrutura nuclear dos serviços do Município de Oliveira do Hospital 

  

 ANEXO N.º 2

Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais

A. Preâmbulo
Por proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Oli-

veira do Hospital irá discutir em sessão de 15 de dezembro a aprovação 
do modelo de organização interna com a estrutura nuclear dos serviços 
municipais, que fixará em 4 o número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis.

O artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estipula 
que compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara 
Municipal, deliberar sobre a criação de unidades orgânicas flexíveis 
bem como definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos 
limites fixados pela Assembleia Municipal.

B. Estrutura flexível
1 — A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis 

que constituem uma componente variável da organização dos serviços 
municipais, visando assegurar a sua permanente adequação às neces-
sidades de funcionamento e de otimização dos recursos, cujas compe-
tências, de âmbito operativo e instrumental, integradas numa mesma 
área funcional, se traduzem fundamentalmente em unidades técnicas de 
organização e execução definidas pela Câmara Municipal.

2 — No âmbito destas unidades orgânicas, podem ser criadas subuni-
dades orgânicas por despacho do Presidente da Câmara, quando estejam 
predominantemente em causa funções de natureza executiva, dentro dos 
limites estabelecidos pela Assembleia Municipal, com a coordenação 
de um coordenador técnico.

C. Identificação da estrutura flexível
A estrutura flexível do Município de Oliveira do Hospital é constituída 

pelas seguintes unidades orgânicas:
1 — Dependente do Departamento de Administração Geral e Fi-

nanças:
1.1 — Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial.
2 — Não integradas em unidades nucleares:
2.1 — Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais;
2.2 — Divisão de Planeamento e Gestão do Território.
2.3 — Unidade de Desenvolvimento Económico e Social.

D. Definição das unidades flexíveis
As competências das unidades orgânicas flexíveis, com vista à plena 

prossecução das atribuições do Município, segundo os princípios esta-
belecidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro 
são as seguintes:

0 — Competências comuns às unidades orgânicas flexíveis
Sem prejuízo das orientações genéricas do presente Modelo, e das 

competências da unidade nuclear fixadas pela Assembleia Municipal, 
devem os serviços municipais e os seus funcionários e agentes cola-
borar entre si para a obtenção das melhores condições de eficiência da 
atividade do Município no desempenho das suas funções, de acordo 
com os objetivos definidos pelos órgãos municipais. Assim compete 
genericamente a todas as unidades orgânicas flexíveis:

0.1 — Superintender, gerir e coordenar as subunidades sob a sua 
dependência hierárquica;

0.2 — Articular a sua atividade com os demais serviços municipais 
de quem recebe ou presta apoio;

0.3 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas em matéria administrativa, técnica ou executória.

0.4 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade.

0.5 — Prestar as informações de caráter técnico -administrativo que 
lhe forem solicitadas pela Câmara ou pelo respetivo Presidente;

0.6 — Submeter a despacho superior ou dos membros do executivo 
os assuntos da sua competência;

0.7 — Promover a execução das decisões da Câmara Municipal re-
ferentes à sua área de atuação e contribuir para a melhoria da eficácia 
e eficiência dos respetivos serviços;

0.8 — Fornecer elementos de trabalho destinados à elaboração às 
Grandes Opções do Plano, Documentos de Prestação de Contas e outros 
relatórios de atividade;

0.9 — Providenciar no sentido de encontrar as medidas mais ade-
quadas às gestão dos recursos humanos afetos à unidade, em termos de 
eficácia e economia, promovendo a sua integração, motivação, valori-
zação e desenvolvimento profissional, garantindo o cumprimento do 
dever de assiduidade e assegurando a eficiência nos métodos e processos 
de trabalho;

0.10 — Elaborar e submeter a aprovação superior as instruções, circu-
lares, regulamentos e normas que forem julgadas necessárias ao correto 
exercício da atividade do departamento, sem prejuízo das competências 
específicas do Departamento de Administração Geral e Finanças em 
matéria de e conformidade legal;

0.11 — Gerir os equipamentos e bens afetos, informando a unidade 
com responsabilidade de inventariação e cadastro das alterações patri-
moniais dos mesmos e zelar pela qualidade das instalações;

0.12 — Recolher, tratar e fornecer informações estatísticas relativas 
ao desenvolvimento das suas atividades, quer no respeitante a resultados 
quer a recursos;

0.13 — Realizar ou propor a realização de estudos específicos neces-
sários à prossecução dos seus objetivos;

0.14 — Participar nos trabalhos e estudos de natureza plurissetorial, 
sempre que as matérias o justifiquem;

0.15 — Manter o Departamento de Administração Geral e Finanças 
informado sobre tudo o que respeita à prestação dos respetivos bens e 
serviços aos utentes;

0.16 — Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, 
sempre que a sua especificidade o exija;

0.17 — Garantir a circulação da informação e comunicação inter-
serviços, necessária ao correto desenvolvimento das respetivas com-
petências;

1 — Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial
São competências da Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial, 

no âmbito das seguintes áreas, designadamente:
1.1 — Contabilidade e Finanças
1.1.1 — No âmbito do planeamento financeiro, coordenar as ações 

necessárias à elaboração, execução e modificação dos documentos 
previsionais

1.1.2 — Assegurar o registo contabilístico de todas as operações com 
relevância financeira observando os princípios geralmente aceites e 
princípios fiscais constantes de toda a legislação e o conjunto de normas 
disciplinadoras da contabilidade pública e finanças locais.

1.1.3 — Organizar, cumprir e verificar o cumprimento do sistema de 
controlo interno instituído para o Município.

1.1.4 — Demonstrar, com base nos registos realizados e expor pe-
riodicamente por meio relatórios, mapas e outros de demonstrativos, a 
situação económica, patrimonial e financeira do Município;

1.1.5 — Analisar os indicadores demonstrativos periodicamente e 
propor as medidas corretivas necessárias à reposição dos imperativos 
legais em matéria de equilíbrio das contas;
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1.1.6 — Garantir o reporte a entidades externas nos termos definidos 
por lei ou outras normas tutelares;

1.1.7 — Ainda no âmbito do reporte financeiro, coordenar e execu-
tar as ações necessárias à elaboração dos documentos de prestação de 
contas.

1.2 — Contratação Pública
1.2.1 — Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação 

que potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e racio-
nalidade da contratação e da integração das necessidades de bens, de 
serviços e de plataformas tecnológicas para o efeito;

1.2.2 — Assegurar a tramitação de todos os processos de contratação 
de d obras públicas, concessão de obras públicas, concessão de serviços 
públicos, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços, 
através dos procedimentos adequados para o efeito, de acordo com as 
regras legais aplicáveis e respeitando os melhores critérios de gestão 
económica, financeira e de qualidade;

1.2.3 — Elaborar, em colaboração com os diferentes serviços, o plano 
anual de aquisições, em consonância com as atividades concebidas nas 
Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município;

1.2.4 — Estabelecer medidas de atuação tendentes ao correto enqua-
dramento do serviço com o Armazém e o setor responsável pela gestão 
da frota municipal.

1.2.5 — Proceder à validação para processamento das faturas, no que 
respeita ao enquadramento em sede procedimentos contratados;

1.2.6 — Arquivo intermédio dos processos e documentos originais 
referentes a processos de contratação pública, sem prejuízo das com-
petências em matéria de arquivo intermédio e definitivo pela Unidade 
de Informação e Atendimento;

1.2.7 — Garantir o reporte a entidades externas nos termos definidos 
por lei ou outras normas tutelares;

1.3 — Gestão de disponibilidades
1.3.1 — Assegurar a gestão de disponibilidades e tesouraria e a se-

gurança dos valores à sua guarda;
1.3.2 — Proceder aos registos de movimentação de disponibilidades 

de acordo com as normas aplicáveis;
1.3.3 — Acompanhar a execução dos fluxos monetários, elaborando e 

mantendo atualizado um planeamento de tesouraria, incluindo a previsão 
dos pagamentos a serem realizados, as quantias a serem recebidas de 
terceiros, e alertando para eventuais desequilíbrios;

1.3.4 — Efetuar o controlo dos montantes arrecadados por entidades 
diversas do tesoureiro, nomeadamente agentes externos de cobrança ou 
outros postos de arrecadação de receita autorizados pelo Município;

1.3.5 — Efetuar o reporte dos montantes e fluxos monetários de acordo 
com as normas, procedimentos e documentos instituídos por lei;

1.3.6 — Propor a aplicação financeira de recursos monetários dis-
poníveis.

1.4 — Património
1.4.1 — Proceder ao inventário e cadastro do património móvel, 

imóvel e incorpóreo do Município, cumprindo as normas aplicáveis à 
administração local;

1.4.2 — Assegurar o registo de propriedade de todos os bens que a 
isso estejam sujeitos;

1.4.3 — Assegurar a gestão dinâmica do imobilizado móvel do mu-
nicípio, implementando um sistema de responsabilização, controlo 
e reporte das operações subjacentes às alterações patrimoniais ou da 
afetação e localização, procedendo à atualização do inventário municipal 
em conformidade com as mesmas;

1.4.4 — Realizar e coordenar os procedimentos de controlo periódico 
instituídos no âmbito do sistema de controlo interno;

1.4.5 — Proceder às validações e conferências necessárias para con-
ciliação contabilística e patrimonial e efetivação do cálculo das amorti-
zações de acordo com as normas aplicáveis.

1.5 — Gestão de seguros
1.5.1 — Assegurar a gestão da carteira de seguros do Município, 

procurando no mercado os seguros com menos custos e melhores co-
berturas.

1.6 — Gestão de stocks
1.6.1 — Promover a organização, registo e atualização permanente do 

inventário de existências em armazém com um efetivo controlo contínuo 
de todas as suas entradas e saídas;

1.6.2 — Proceder ao armazenamento e zelar pelo bom acondiciona-
mento e conservação dos bens em stock;

1.6.3 — Propor a constituição e reaprovisionamento racional de 
stocks, em consonância com critérios definidos em articulação com 
os serviços utilizadores, em coordenação com o setor de Contratação 
Pública;

1.6.4 — Realizar e colaborar nos procedimentos periódicos de con-
trolo que lhe forem cometidos pelo sistema de controlo interno.

1.6.5 — Proceder ao registo das regularizações necessárias, bem 
como do movimento de fecho dos meses para cálculo das existências 
mensais.

2 — Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais
São competências da Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais, 

no âmbito das seguintes áreas, designadamente:
2.1 — Investimentos em Infraestruturas, Sistemas, Equipamentos e 

Edifícios Municipais
2.1.1 — Sem prejuízo das competências de conservação, manuten-

ção e reabilitação, por administração direta abaixo definidas, e das 
competências de planeamento do ordenamento do território e de redes 
de equipamentos municipais, compete à Divisão de Infraestruturas e 
Obras Municipais, o planeamento e a realização de investimentos nas 
Infraestruturas, Sistemas, Equipamentos e Edifícios Municipais;

2.1.2 — No âmbito do planeamento, assegurar a elaboração ou a 
revisão de projetos subjacentes aos investimentos em respeito pelas 
normas técnicas e legais aplicáveis;

2.1.3 — No âmbito da contratação dos investimentos, compete -lhe 
a preparação dos elementos técnicos que devam incorporar as peças 
do procedimento;

2.1.4 — No âmbito do acompanhamento técnico de empreitadas de 
obras públicas, proceder à fiscalização de obras municipais em curso, 
articulando a relação do Município com o adjudicatário, garantindo o 
controlo da execução, de qualidade, de custos e de prazos, sem prejuízo 
das restantes responsabilidades e competências inerentes à função;

2.2 — Edifícios e Equipamentos Municipais
2.2.1 — Assegurar a manutenção, conservação e reabilitação dos 

edifícios e equipamentos municipais, designadamente os do parque 
escolar, os culturais, desportivos e recreativo, de habitação social e de 
instalação de serviços, mantendo em boas condições de utilização todo 
o património imóvel municipal;

2.2.2 — Garantir a gestão logística dos edifícios municipais, nomeada-
mente no que se refere à limpeza e higienização e serviços de segurança.

2.3 — Mercados e Feiras
2.3.1 — Assegurar a gestão operacional dos mercados e feiras muni-

cipais e proceder à necessária conservação e manutenção;
2.4 — Águas e Saneamento
2.4.1 — Garantir por administração direta a conservação, manutenção 

e tratamento dos sistemas municipais de abastecimento de água, de 
saneamento básico e obras conexas, com vista à satisfação das neces-
sidades dos munícipes.

2.5 — Vias de Comunicação e Trânsito
2.5.1 — Assegurar a conservação, manutenção e reabilitação de vias 

municipais, incluindo a rede de sinalização horizontal e vertical, parques 
de estacionamento, bem como as obras complementares tendentes à 
eliminação de barreiras e à mobilidade dos cidadãos.

2.6 — Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
2.6.1 — Gerir o sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos;
2.6.2 — Prover a limpeza e salubridade dos espaços públicos e aglo-

merados urbanos do Município.
2.7 — Parques e Jardins
2.7.1 — Assegurar a gestão, manutenção, criação e contínua melhoria 

da qualidade e funcionalidade dos parques, espaços verdes urbanos e 
património municipal.

2.8 — Ambiente
2.8.1 — Assegurar a gestão operacional dos cemitérios municipais e 

proceder à necessária conservação e manutenção;
2.8.2 — Gerir as áreas protegidas de interesse local e participar na 

gestão das áreas protegidas de interesse regional e nacional;
2.8.3 — Assegurar a gestão e garantir a limpeza e a boa manutenção 

das praias e das zonas balneares;
2.8.4 — Realizar e promover ações de sensibilização da população 

para a necessidade de proteção do ambiente;
2.8.5 — Assegurar a conservação e manutenção de equipamentos e 

mobiliário urbano;
2.9 — Gestão de Frota
2.9.1 — Assegurar a gestão operacional e manutenção preventiva e 

corretiva da frota de viaturas e do parque de máquinas do Município;
2.9.2 — Planear e programar a distribuição e afetação de viaturas e equi-

pamentos pelos diferentes serviços, bem como dos respetivos condutores;
2.9.3 — Gerir os transportes escolares, no que concerne à atividade 

operacional, em respeito pelo planeamento definido pela unidade or-
gânica competente.

2.10 — Topografia e Desenho
2.10.1 — Assegurar a gestão e coordenação da área técnica de to-

pografia;
2.10.2 — Proceder aos levantamentos topográficos do concelho e 

manter atualizadas as cartas topográficas;
2.10.3 — Prestar apoio técnico a todos os serviços municipais que o 

requeiram nas áreas de desenho, medições e orçamentos e em domínios 
técnicos especializados do seu âmbito;

2.11 — Sistemas de Informação e Reporte
2.11.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de 

suporte ao acompanhamento dos processos de empreitadas de obras 
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públicas, bem como de suporte à gestão e valorização das intervenções 
realizadas por administração direta.

2.11.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos Órgãos do Município com a periodicidade 
definida pelos mesmos e cumprir as obrigações declarativas requeridas 
por entidades externas no âmbito dos investimentos realizados e ativi-
dade realizada.

3 — Divisão de Planeamento e Gestão do Território
São competências da Divisão de Planeamento e Gestão do Território, 

no âmbito das seguintes áreas, designadamente:
3.1 — Gestão urbanística e de outras operações no âmbito de ativi-

dades comerciais, industriais de competência municipal:
3.1.1 — Efetuar a gestão processual, analisar e submeter à aprovação 

os procedimentos inerentes:
3.1.1.1 — Às operações urbanísticas;
3.1.1.2 — Ao licenciamento de empreendimentos turísticos e autori-

zação de utilização, de acordo com as suas competências;
3.1.1.3 — Ao licenciamento de estabelecimentos de restauração e 

bebidas e autorização de utilização, de acordo com as suas compe-
tências;

3.1.1.4 — Ao licenciamento da instalação de estabelecimentos indus-
triais, de acordo com as suas competências;

3.1.1.5 — Ao licenciamento de instalações de abastecimento ou arma-
zenamento de combustíveis, de acordo com as suas competências.

3.1.2 — Declarar a utilidade pública, para efeitos de posse adminis-
trativa, de terrenos necessários à execução dos planos de urbanização e 
dos planos de pormenor plenamente eficazes.

3.2 — Planeamento e Ordenamento do Território
3.2.1 — Elaborar e submeter à aprovação os instrumentos de orde-

namento e gestão territorial;
3.2.2 — Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção 

prioritárias com respeito pelos planos nacionais e regionais e pelas 
políticas setoriais;

3.2.3 — Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas crí-
ticas de recuperação e reconversão urbanística, dos planos de renovação 
de áreas degradadas e de recuperação de centros históricos;

3.2.4 — Participar na elaboração e aprovação do respetivo plano 
regional de ordenamento do território Reserva Ecológica Nacional e 
na Reserva Agrícola Nacional;

3.2.5 — Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Eco-
lógica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional.

3.2.6 — Elaborar e coordenar estudos urbanísticos visando a institui-
ção de medidas e critérios de planeamento do ordenamento e requalifica-
ção do território, consubstanciados nos instrumentos de gestão territorial;

3.2.7 — Propor a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios nos 
termos legais;

3.2.8 — Proceder à análise técnica, gestão da tramitação processual 
e formal no âmbito do licenciamento das operações urbanísticas, de 
empreendimentos turísticos, de estabelecimentos comerciais e de estabe-
lecimentos industriais, de acordo com as competências do Município;

3.2.9 — Identificar e notificar, após vistoria, os proprietários de imó-
veis degradados ou em ruína para que executem obras de conservação 
nos seus edifícios, prestando informação aos Serviços de Finanças nos 
casos previstos na lei;

3.2.10 — Realizar embargos administrativos, no âmbito da proposta 
e em articulação com a unidade orgânica com competências em sede 
de fiscalização.

3.3 — Sistemas de Informação e Reporte
3.3.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de su-

porte ao acompanhamento dos processos de gestão urbanística e de 
outras operações no âmbito de atividades comerciais, industriais de 
competência municipal;

3.3.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos Órgãos do Município com a periodicidade 
definida pelos mesmos e cumprir as obrigações declarativas requeridas 
por entidades externas no âmbito da atividade realizada;

3.3.3 — Desenvolver e manter atualizado um sistema de informação 
geográfica sobre o território do município e o meio envolvente, de 
forma a garantir, em permanência, dados atualizados para as decisões 
e intervenções da administração municipal;

3.3.4 — Conceber e gerir os sistemas de suporte da informação ge-
orreferenciada necessários aos serviços municipais;

3.3.5 — Elaborar o modelo de gestão da informação georreferen-
ciada, estipular os mecanismos de atualização e assegurar o controlo 
da fiabilidade da informação.

4 — Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
São competências da Unidade de Desenvolvimento Económico e 

Social, no âmbito das seguintes áreas, designadamente:
4.1 — Cultura, Património e Ciência
4.1.1 — Planear e gerir centros culturais, centros de ciência, biblio-

tecas, teatros e museus municipais;

4.1.2 — Planear e gerir o património cultural, paisagístico e urba-
nístico do município;

4.1.3 — Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades 
públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do 
património e das áreas classificadas;

4.1.4 — Organizar e manter atualizado um inventário do património 
cultural, existente no município;

4.1.5 — Gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a 
definir por lei;

4.1.6 — Planear e desenvolver ou propor e instruir processos de apoio 
no âmbito de atividades culturais de interesse municipal, bem como 
assegurar o apoio de acordo com o aprovado superiormente;

4.1.7 — Propor e instruir processos de apoio a projetos e agentes 
culturais não profissionais, bem como assegurar o apoio de acordo com 
o aprovado superiormente;

4.2 — Desporto e Tempos Livres
4.2.1 — Planear e gerir parques de campismo de interesse municipal;
4.2.2 — Planear e gerir as instalações e os equipamentos para a prática 

desportiva e recreativa de interesse municipal;
4.2.3 — Propor e instruir processos de apoio à construção e conser-

vação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, bem 
como assegurar o apoio de acordo com o aprovado superiormente;

4.2.4 — Planear e desenvolver ou propor e instruir processos de 
apoio no âmbito de atividades desportivas e recreativas de interesse 
municipal, bem como assegurar o apoio de acordo com o aprovado 
superiormente;

4.2.5 — Promover, propor e instruir processos de apoio a projetos e 
agentes desportivos não profissionais, bem como assegurar o apoio de 
acordo com o aprovado superiormente;

4.3 — Educação
4.3.1 — Planear e gerir os equipamentos educativos de competência 

municipal, propor o seu apetrechamento e manutenção;
4.3.2 — Manter atualizada a carta escolar a integrada nos planos 

diretores municipais;
4.3.3 — Assegurar o planeamento dos transportes escolares da com-

petência do Município;
4.3.4 — Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de 

educação de competência municipal;
4.3.5 — Instruir processos de apoio às crianças da educação pré-

-escolar e aos alunos do ensino básico, no domínio da ação social es-
colar;

4.3.6 — Apoiar o desenvolvimento de atividades complementares de 
ação educativa na educação pré -escolar e no ensino básico;

4.3.7 — Participar no apoio à educação extraescolar;
4.3.8 — Gerir o pessoal não docente de educação pré -escolar e do 

ensino básico;
4.3.9 — Assegurar a componente de apoio à família, designadamente 

o fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento de horário na 
educação pré -escolar;

4.3.10 — Promover atividades de enriquecimento curricular no en-
sino básico.

4.4 — Ação Social
4.4.1 — Participar no planeamento e assegurar a gestão e de equi-

pamentos municipais, bem como propor e instruir processos de apoio 
à realização de investimentos em creches, jardins -de -infância, lares ou 
centros de dia para idosos e centros para deficientes;

4.4.2 — Participar, em cooperação com instituições de solidariedade 
social e em parceria com a administração central, em programas e pro-
jetos de ação social de âmbito municipal, designadamente nos domínios 
do combate à pobreza e à promoção da inclusão social;

4.4.3 — Fomentar e gerir o parque habitacional de arrendamento 
social.

4.5 — Turismo
4.5.1 — Assegurar a participação e representação em estabelecimentos 

de promoção do turismo local;
4.5.2 — Participar na definição das políticas de turismo que digam 

respeito ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou instituições 
envolvidas;

4.5.3 — Planear e desenvolver ações de promoção integrada do con-
celho.

4.6 — Defesa do Património Histórico e Arqueologia
4.6.1 — Desenvolver estudos e trabalhos de natureza arqueológica;
4.6.2 — Zelar pela conservação, reabilitação, revitalização e promo-

ção do património histórico e arqueológico do concelho;
4.6.3 — Promover as medidas necessárias à conservação e revitali-

zação de centros históricos do concelho.
4.7 — Sistemas de Informação e Reporte
4.7.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de 

suporte ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das 
competências acima enunciadas que permita a avaliação dos resultados 
da mesma.
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4.7.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos Órgãos do Município com a periodicidade 
definida pelos mesmos e cumprir as obrigações declarativas requeridas 
por entidades externas no âmbito da atividade realizada.

E. Norma revogatória
Com a publicação do presente Modelo de estrutura flexível dos ser-

viços municipais, fica expressamente revogado o anterior Regulamento, 

publicado em 14 de janeiro de 2011, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 10.

F. Entrada em vigor
O presente Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais 

entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013, ou no dia seguinte ao 
da sua publicação no Diário da República, caso esta seja posterior à 
referida data.

G. ANEXO:

Estrutura flexível do Município de Oliveira do Hospital 

  

 ANEXO N.º 3

Estrutura de subunidades orgânicas municipais 
e outras unidades sem tipologia definida 

diretamente dependentes do Presidente da Câmara Municipal

A. Preâmbulo
Considerando:
1 — As disposições do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, da 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro;

2 — A aprovação do modelo de organização interna, da estrutura 
nuclear dos serviços municipais e da definição dos números máximos 
de unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e equipas mul-
tidisciplinares, pela Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, em 
sessão de 15 de dezembro de 2012;

3 — A aprovação pela Câmara Municipal do modelo de estrutura 
flexível, assim como as atribuições e competências das respetivas uni-
dades, em reunião de 4 de dezembro de 2012;

4 — Que compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 8.º e do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, a criação das subunidades orgânicas dentro dos limites 
fixados pela Assembleia Municipal;

Determino o seguinte:

B. Subunidades
As subunidades orgânicas integradas nas unidades orgânicas flexíveis 

são criadas por despacho do Presidente da Câmara Municipal, dentro 
dos limites estabelecidos pela Assembleia Municipal e coordenadas por 
um Coordenador Técnico.

C. Identificação das subunidades orgânicas
As subunidades orgânicas do Município de Oliveira do Hos-

pital criadas são duas e de acordo com a seguinte dependência 
hierarquica:

1 — Dependentes do Departamento de Administração Geral e Fi-
nanças:

1.2 — Dependentes da Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial:
1.2.1 — Contabilidade e Património;
1.2.2 — Tesouraria.

D. Definição das subunidades orgânicas
0 — Competências comuns às subunidades orgânicas
Sem prejuízo das orientações genéricas do presente Modelo, e das 

competências comuns às unidades nucleares fixadas pela Assembleia 
Municipal e das competências comuns às unidades orgânicas flexíveis 
definidas pela Câmara Municipal, devem os serviços municipais e os seus 
funcionários e agentes colaborar entre si para a obtenção das melhores 
condições de eficiência da atividade do Município no desempenho 
das suas funções, de acordo com os objetivos definidos pelos órgãos 
municipais. Assim, compete genericamente a todas as subunidades 
orgânicas:

0.1 — Articular a sua atividade com os demais serviços municipais 
de quem recebe ou presta apoio;

0.2 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas em matéria administrativa, técnica ou executória;

0.3 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas no âmbito do sistema de gestão da qualidade e sistema de 
controlo interno;

0.4 — Prestar as informações de caráter técnico -administrativo que 
lhe forem solicitadas pelo dirigente, Câmara Municipal ou respetivo 
Presidente;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1739

0.5 — Submeter a despacho superior ou dos membros do executivo 
os assuntos da sua competência;

0.6 — Promover a execução das decisões da Câmara Municipal re-
ferentes à sua área de atuação e contribuir para a melhoria da eficácia 
e eficiência dos respetivos serviços;

0.7 — Fornecer elementos de trabalho destinados à elaboração às 
Grandes Opções do Plano, Documentos de Prestação de Contas e outros 
relatórios de atividade;

0.8 — Providenciar no sentido de encontrar as medidas mais adequa-
das às gestão dos recursos humanos afetos à subunidade, em termos de 
eficácia e economia, promovendo a sua integração, motivação, valori-
zação e desenvolvimento profissional, garantindo o cumprimento do 
dever de assiduidade e assegurando a eficiência nos métodos e processos 
de trabalho;

0.9 — Elaborar e submeter a aprovação superior as instruções, circu-
lares, regulamentos e normas que forem julgadas necessárias ao correto 
exercício da atividade da subunidade, sem prejuízo das competências 
específicas do Departamento de Administração Geral e Finanças em 
matéria de e conformidade legal;

0.10 — Gerir e zelar pelos equipamentos e bens afetos, informando 
a subunidade com responsabilidade de inventariação e cadastro das 
alterações patrimoniais dos mesmos, bem como pela qualidade das 
instalações utilizadas;

0.11 — Recolher, tratar e fornecer informações estatísticas relativas 
ao desenvolvimento das suas atividades, quer no respeitante a resultados 
quer a recursos;

0.12 — Realizar ou propor a realização de estudos específicos neces-
sários à prossecução dos seus objetivos;

0.13 — Participar nos trabalhos e estudos de natureza plurissectorial, 
sempre que as matérias o justifiquem;

0.14 — Manter o Departamento de Administração Geral e Finanças 
informado sobre tudo o que respeita à prestação dos respetivos bens e 
serviços aos utentes;

0.15 — Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, 
sempre que a sua especificidade o exija;

0.16 — Garantir a circulação da informação e comunicação inter-
serviços, necessária ao correto desenvolvimento das respetivas com-
petências.

As competências das subunidades orgânicas com vista à plena pros-
secução das atribuições do Município, segundo os princípios estabele-
cidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, são 
as seguintes:

1 — Dependentes do Departamento de Administração Geral e Fi-
nanças:

1.2 — Dependentes da Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial:
1.2.1Contabilidade e Património
São competências da subunidade orgânica Contabilidade e Património, 

no âmbito das seguintes áreas, designadamente:
1 — Contabilidade
1.1 — Proceder ao registo contabilístico de todos os factos patrimo-

niais e operações de natureza orçamental e com observando os princípios 
geralmente aceites e princípios fiscais constantes de toda a legislação 
e o conjunto de normas disciplinadoras da contabilidade pública e fi-
nanças locais;

1.2 — Assegurar os registos inerentes ao sistema de contabilidade 
de custos, afetação de proveitos e apuramento de resultados, efetu-
ando o controlo das operações realizadas pelos restantes serviços 
municipais com relevância para o sistema, de modo a determinar 
os resultados por cada bem ou serviço, atividade ou obra municipal 
e função;

1.3 — Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento atempado 
das obrigações de natureza contributiva e fiscal, decorrentes da atividade 
desenvolvida pelo Município;

1.4 — Proceder à liquidação das receitas municipais, sempre que essa 
competência não esteja cometida a outros serviços;

1.5 — Proceder à emissão das autorizações/ordens de pagamento, 
bem como dos documentos que titulam outras operações relativas a 
disponibilidades e assegurar a articulação de circuitos e procedimentos 
com a Tesouraria;

1.6 — Executar as ações necessárias à elaboração dos documentos 
de prestação de contas do Município;

1.7 — Preparar os elementos conducentes à elaboração dos documen-
tos previsionais, bem como às respetivas modificações;

1.8 — Realizar as operações de controlo cometidas pelo sistema 
de controlo interno de acordo com a organização, políticas, métodos 
e procedimentos nomeadamente em matéria de conferência periódica 
entre os registos contabilísticos de existências, movimentos do período 

e a inventariação física das mesmas, bem como entre o imobilizado e 
os correspondentes registos;

1.9 — Assegurar, de acordo as disposições do sistema de controlo 
interno e designação superior, as operações de verificação e controlo 
dos movimentos de tesouraria e fundos de maneio;

1.10 — Verificar o cumprimento, pelos serviços emissores de receita, 
das normas e disposições legais aplicáveis à liquidação arrecadação de 
receitas municipais por entidades diversas do tesoureiro, assegurando 
a articulação dos circuitos documentais entre o serviço emissor e a 
Tesouraria;

1.11 — Elaborar relatórios, mapas e outros elementos demonstrativos 
da situação económica, patrimonial e financeira do Município, bem 
como efetuar a análise dos referidos indicadores, propondo as medidas 
corretivas necessárias à reposição dos imperativos legais em matéria 
de equilíbrio das contas;

1.12 — Elaborar, em colaboração com a Tesouraria, elementos de-
monstrativos e previsionais da situação monetária do Município, com 
vista ao planeamento e controlo de tesouraria;

1.13 — Efetuar o reporte, no âmbito das suas áreas de competência, 
às entidades determinadas por lei ou outras normas tutelares, nos termos 
e nos prazos estipulados nas mesmas;

1.14 — Manter devidamente organizado o arquivo contabilístico 
corrente, promovendo a sua transferência para arquivo intermédio após 
finda cada gerência.

2 — Património
2.1 — Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro do patri-

mónio móvel e imóvel, do domínio público ou privado, e incorpóreo do 
município, garantindo os procedimentos de registo inicial, etiquetagem e 
reflexão de todas as alterações patrimoniais, de localização ou afetação 
comunicadas pelos serviços responsáveis pela sua gestão e conservação 
de acordo com o sistema de responsabilização, controlo e reporte das 
operações instituído;

2.2 — Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão 
do património e os procedimentos necessários à aquisição e alienação 
de bens móveis e imóveis e aos registos de propriedade quando apli-
cável;

2.3 — Realizar os procedimentos de controlo periódico, no âmbito 
da gestão de imobilizado, instituídos no âmbito do sistema de controlo 
interno;

2.4 — Proceder às validações e conferências necessárias para concilia-
ção contabilística e patrimonial e efetivação do cálculo das amortizações 
de acordo com as normas aplicáveis;

2.5 — Estudar e propor medidas de harmonização de aquisição e ges-
tão de equipamentos de utilização comum ou generalizada no município, 
solicitando informação técnica relevante a outros serviços municipais 
com especialização adequada.

1.2.2Tesouraria
São competências da subunidade orgânica Tesouraria designada-

mente:
1 — Assegurar a guarda e segurança de fundos, montantes e docu-

mentos sob a sua responsabilidade;
2 — Efetuar o recebimento e respetivo registo das diferentes receitas 

municipais e a entrega dos correspondentes documentos de quitação;
3 — Efetuar o pagamento e respetivo registo das diferentes despesas 

municipais e a conferência dos correspondentes documentos compro-
vativos;

4 — Realizar depósitos, transferências e levantamentos e correspon-
dente registo, segundo princípios de segurança, orientações superiores 
em matéria de rentabilização dos fundos e demais disposições previstas 
no sistema de controlo interno;

5 — Efetuar os registos inerentes às demais operações de movimen-
tação de disponibilidades;

6 — Elaborar e conferir os mapas de encerramento diário, remetendo-
-os com esta periodicidade à subunidade Contabilidade e Património, 
conjuntamente com os respetivos documentos que suportam os movi-
mentos de disponibilidades;

7 — Atestar a verificação, dos fundos, montantes e documentos à sua 
guarda, pelos responsáveis designados para o efeito, nos termos legais 
e regulamentares aplicáveis;

8 — Garantir o controlo das contas correntes com as diferentes ins-
tituições bancárias responsáveis pelo movimento das disponibilidades 
financeiras do Município;

9 — Controlar e reportar do cumprimento das regras instituídas para 
a entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas 
do tesoureiro;

10 — Elaborar, em colaboração com a Contabilidade e Património, 
relatórios, mapas e outros elementos demonstrativos da situação mo-
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netária do Município, bem como outros que sejam determinados, com 
vista ao planeamento e controlo de tesouraria.

E. Unidades sem tipologia definida, diretamente dependentes 
do Presidente da Câmara Municipal

Os gabinetes que constam da estrutura orgânica do Município de 
Oliveira do Hospital são unidades sem tipologia definida, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que atendendo às suas 
competências de apoio e assessoria aos órgãos municipais, de natureza 
administrativa, técnica, fiscalizadora ou política e eventualmente dispo-
sição legal que assim o determine, dependem diretamente do Presidente 
da Câmara Municipal.

F. Identificação dos Gabinetes
0 — Na dependência direta do Presidente da Câmara Municipal:
0.1Gabinete de Apoio à Presidência;
0.2Gabinete de Apoio às Freguesias;
0.3Gabinete de Coordenação e Ação Local.

G. Definição dos gabinetes
As competências dos gabinetes com vista à plena prossecução das 

atribuições do Município, segundo os princípios estabelecidos no 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, são as se-
guintes:

0.1 Gabinete de Apoio à Presidência
O Gabinete de Apoio à Presidência é uma das estruturas de apoio 

direto ao Presidente da Câmara Municipal, cuja criação e composição 
decorrem de normativo legal.

Ao Gabinete de Apoio à Presidência compete, nomeadamente:
1 — Assessorar o Presidente da Câmara Municipal nos domínios 

da preparação da sua atuação política e administrativa, nas relações 
institucionais, nacionais e internacionais;

2 — Assegurar a representação do Presidente da Câmara Municipal 
nos atos que por este forem determinados;

3 — Promover os contactos com os serviços da Câmara ou com a 
Assembleia Municipal;

4 — Organizar a agenda e as audiências públicas e desempenhar 
outras tarefas que lhe sejam cometidas diretamente pelo Presidente da 
Câmara Municipal;

5 — Proceder à divulgação da atividade da Câmara, dos seus serviços 
e de informação de interesse público, por intermédio de meios próprios 
e de meios externos;

6 — Analisar a imprensa nacional e regional e a atividade da gene-
ralidade da comunicação social de interesse para o Município ou para 
os seus Órgãos;

7 — Gerir e propor ações de publicidade institucional e promocional;
8 — Preparar e acompanhar as cerimónias protocolares dos atos 

públicos e outros eventos promovidos em parceria;
9 — Organizar o acompanhamento das entidades oficiais de visita 

ao Município;
10 — Programar e acompanhar projetos de intercâmbio, cooperação 

e geminação;
11 — Desenvolver ações orientadas à defesa do consumidor de forma 

a garantir os seus direitos, analisando a atuação dos diversos setores do 
Município nessa vertente;

12 — Dar apoio administrativo/técnico aos órgãos deliberativo e 
executivo;

13 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

0.2 Gabinete de Apoio às Freguesias
O Gabinete de Apoio às Freguesias é uma a estrutura de aproxi-

mação da Câmara Municipal às diversas Freguesias, à qual compete, 
designadamente:

1 — Assegurar o apoio e a coordenação da relação dos serviços/órgãos 
municipais com as Freguesias;

2 — Colaborar na preparação, acompanhamento e controlo de pro-
tocolos de descentralização de competências do Município para as 
Freguesias;

3 — Assegurar uma articulação funcional e de cooperação sistemática 
entre a Câmara Municipal e as Freguesias e, designadamente, entre os 
respetivos Presidentes;

4 — Dar seguimento, no plano operacional, às orientações e deci-
sões do Executivo Municipal, relativas à sua ação e intervenção com 
as Freguesias;

5 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

0.3 Gabinete de Coordenação e Ação Local
O Gabinete de Coordenação e Ação Local é uma estrutura de apoio 

direto que agrupa competências e órgãos que legalmente implicam uma 
dependência hierárquica e funcional e eventualmente disciplinar do 
Presidente da Câmara municipal.

Sem prejuízo do disposto nos normativos legais aplicados às áreas 
abrangidas pelo Gabinete de Coordenação e Ação Local, são com-
petências deste Gabinete, no âmbito das seguintes áreas, designa-
damente:

1 — Proteção Civil e Defesa da Floresta
1.1 — Colaborar com o Serviço Nacional de Proteção Civil no estudo 

e preparação dos planos de defesa das populações, em caso de emer-
gência, bem como nos testes às capacidades de execução e avaliação 
dos mesmos;

1.2 — Organizar planos de proteção civil das populações locais em 
caso de incêndios, cheias, ou outras situações de emergência;

1.3 — Organizar, propor e executar medidas de prevenção, designada-
mente a fiscalização de condições propiciadoras de incêndios, explosões 
ou outras catástrofes;

1.4 — Desenvolver a cooperação com as organizações locais e na-
cionais de proteção civil;

1.5 — Inventariar e inspecionar os serviços, meios e recursos de 
proteção civil disponíveis;

1.6 — Apresentar e implementar planos no âmbito da gestão e da 
defesa da floresta;

1.7 — Garantir a articulação de medidas florestais oportuna-
mente definidas e promover ações de sensibilização entre as po-
pulações;

1.8 — Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as in-
fraestruturas florestais, delimitando as zonas de risco de incêndio e as 
áreas de abandono;

1.9 — Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribui-
ções que lhes forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

2 — Sanidade Pública
2.1 — Prestar apoio técnico aos diversos serviços municipais nas 

áreas da sua especialidade, designadamente ao nível da higiene pública 
veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e fiscalização higio-
-sanitária, profilaxia e vigilância epidemiológica;

2.2 — Promover a captura, remoção, tratamento e detenção de ani-
mais, nos termos da lei;

2.3 — Elaborar, promover e acompanhar estudos e projetos de luta 
ecológica, visando o controlo da população animal;

2.4 — Emitir pareceres referentes a questões higio -sanitárias e de 
segurança relativas a animais;

2.5 — Assegurar o cadastro da população animal, nomeadamente 
cães e gatos, garantindo o seu controlo nos termos da lei e mantendo 
ações inerentes à profilaxia da raiva e outras doenças transmissíveis 
por animais;

2.6 — Assegurar o funcionamento de instalações de alojamento e 
tratamento animal e demais instalações técnicas associadas;

3 — Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem determinados por lei.

H. Norma revogatória
Com a publicação da presente Estrutura de subunidades orgânicas 

municipais e outras unidades sem tipologia definida diretamente depen-
dentes do Presidente da Câmara Municipal fica expressamente revogado 
o anterior Regulamento, publicado em 14 de janeiro de 2011, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 10.

I. Entrada em vigor
A presente Estrutura de subunidades orgânicas municipais e outras 

unidades sem tipologia definida diretamente dependentes do Presidente 
da Câmara Municipal entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013, ou 
no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, caso esta 
seja posterior à referida data.
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J. ANEXO:

Estrutura orgânica do Município de Oliveira do Hospital 

  
 4 de Janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino Mendes.

206652169 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 634/2013
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se 
público que, na sequência do procedimento concursal, na modalidade 
de relação de emprego público por contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para o preenchimento de três posto de trabalho na ca-
tegoria de assistente operacional, carreira de assistente operacional, na 
área da educação, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
n.º 231, de 02 de dezembro de 2011, determinei o recurso à reserva de 
recrutamento do referido procedimento e a celebração dos contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 01 de janeiro de 2013, com as candidatas, Júlia Maria Lopes 
Amaral Borges e Sandra Maria Reis Fernandes e Maria Lúcia Vieira 
Soares, a ter início a 01 de janeiro de 2013, na categoria de assistente 
operacional, com a remuneração mensal de € 485,00, correspondente à 
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1.

Mais se publicita que nos termos do n.º 2 e 3 do artigo 73.º do Regime 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, conjugados com o n.º 3 e 

 Aviso n.º 635/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, tornar-se público que cessou a 
relação jurídica de emprego público os seguintes trabalhadores:

Por motivo de aposentação:
José Ricardo Moreira Oliveira, em 01-07-2012;
António Ferreira valente Costeira, em 01-07-2012;
Agostinho Oliveira Pacheco, em 01-07-2012;
Justino Gomes Jorge, 01-08-2012;
Maria Alcina Furtado Vieira, 01-08-2012;
Maria Regina Costa Correia Oliveira, 01-09-2012;
Carlos Manuel Jesus Pereira, 01-10-2012;
António Marques Abreu, 01-12-2012.

seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o júri 
do período experimental é o mesmo do Procedimento Concursal.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manuel Alves de Oliveira.

306643323 
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 MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Aviso n.º 636/2013

Procedimentos concursais comuns para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
06/4 e nos termos do n.º 2, 3, 5 e 6 do artigo 6.º, artigo 7.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, 27/02, do artigo 9.º do Decreto  -Lei n.º 209/2009, 03/9 
e do n.º 2 do artigo 46.º da Lei n.º 64 -B/2011, 30/12, faz  -se público 
que, por proposta da Câmara Municipal apresentada na reunião de 
12/12/2012 e aprovada pela Assembleia Municipal em 21/12/2012, foi 
autorizado o recrutamento excecional para provimento de trabalhado-
res na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado.

Face a esta autorização para recrutamento excecional foi, por despa-
cho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 21/12/2012, abertos 
procedimentos concursais comuns, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública 2.ª série, tendo em vista o preenchimento dos seguintes postos 
de trabalho, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal 
aprovado por este Município:

1.1 — Referência A — Assistente Técnico — 1 posto de trabalho.
1.2 — Referência B — Assistente Operacional — 4 postos de tra-

balho.

Reserva de Recrutamento
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, 22/02, com as alterações declara -se não estarem consti-
tuídas reservas de recrutamento neste organismo e não ter sido efetuada 
consulta prévia à ECCRC, por ter sido considerada temporariamente dis-
pensada, uma vez que ainda não foi publicitado procedimento concursal 
para a constituição das referidas reservas de recrutamento.

3 — Descrição e caraterização das funções dos postos de trabalho, 
de acordo com o mapa de pessoal:

3.1 — Referência A — Assistente Técnico — Funções constantes do 
Anexo referido no n.º 2 do artigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2008, 27/02, às 
quais corresponde o grau 2 de complexidade funcional, nomeadamente, 
funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com 
base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços.

3.2 — Referência B — Assistente Operacional — Desempenho de 
funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, às quais 
corresponde o grau 1 de complexidade funcional: assegurar a limpeza e 
conservação das instalações; proceder à limpeza de materiais; recolher 
o lixo nos diversos espaços interiores e exteriores; proceder à reposição 
de produtos de higiene e limpeza nas instalações sanitárias; participar 
ativamente nas tarefas de manutenção geral das instalações, entre ou-
tros. Colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem, 
desmontagem e conservação de equipamentos; realizar outras tarefas 
simples, não especificadas, de caráter manual e exigindo principalmente 
esforço físico e conhecimentos práticos. Proceder à realização de outras 
tarefas, inerentes à sua função, solicitadas pelos superiores hierárquicos 
(anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 27/02).

4 — Habilitações Literárias exigidas:
4.1 — Referência A — Assistente Técnico — 12.º Ano de Escola-

ridade.
4.2 — Referência B — Assistente Operacional — Escolaridade obri-

gatória em função da idade.
5 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — Prazo de validade: Os procedimentos concursais são válidos para 
o recrutamento e preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
22/01.

7 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, 27/02, Lei n.º 59/2008, 
11/9, Lei n.º 55 -A/2010, 31/10, Lei n.º 64 -B/2011, 30/12, Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
06/4, Decreto -Lei n.º 29/2001, 03/02 e Decreto -Lei n.º 121/2008, 
11/7.

8 — Posicionamentos remuneratórios: De acordo com a tabela re-
muneratória correspondente aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, a 
posição remuneratória de referência, com as limitações impostas pelo 
artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, 31/10, são as seguintes:

8.1 — Referência A — Assistente Técnico — 1.ª Posição, Nível 5 
da carreira/categoria de Assistente Técnico, nos termos das posições 
remuneratórias das categorias previstas no anexo II ao Decreto Regu-
lamentar N.º 14/2008, 31/7, a que equivale, atualmente, a remuneração 
mensal ilíquida de 683,13€.

8.2 — Referência B — Assistente Operacional — 1.ª Posição, Nível 1 
da carreira/categoria de Assistente Operacional, nos termos das posições 
remuneratórias das categorias previstas no anexo III ao Decreto Regu-
lamentar N.º 14/2008, 31/7, a que equivale, atualmente, a remuneração 
mensal ilíquida de 485,00€.

9 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área do Mu-
nicípio de Paredes de Coura.

10 — Requisitos de Admissão: Os previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, 27/02, ou seja:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

11 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, 27/02, o recrutamento inicia -se de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida.

11.1 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, conforme referido no 
despacho de 21/12/2012.

12 — Não obstante as modalidades legais fixadas no n.º 4 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, 27/02, os métodos de seleção aos trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecidas, em situação ou não de mobilidade especial, 
ocorrerá simultaneamente, com a aplicação dos métodos aos demais 
candidatos.

13 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo, disponível 
na Secção de Pessoal ou no página eletrónica do município em www.
cm -paredes -coura.pt e entregue pessoalmente na Secretaria Geral ou 
remetido pelo correio, com aviso de receção, para Câmara Municipal de 
Paredes de Coura, Largo Visconde de Mozelos, Apartado 6, 4941 -909 
Paredes de Coura, devendo constar, os seguintes elementos: Identificação 
completa do candidato (nome, estado civil, profissão, data de nascimento, 
nacionalidade, filiação, número e data do BI/CC, bem como o seu serviço 
emissor, número de contribuinte, residência, código postal, telefone e 
endereço eletrónico, caso exista).

13.1 — Deverá ser apresentado, sob pena de exclusão, um formulário 
de candidatura e respetiva documentação exigida, por cada referência, 
com identificação expressa do procedimento concursal, através do nú-
mero, data e série do Diário da República e número do respetivo aviso 
ou do código de oferta na Bolsa de Emprego Público em que o proce-
dimento foi publicado (Ex: DR, n.º xx, 2.ª série, de 00.00.2011, Aviso 
n.º 0000/2012 — Referência X) ou (OE0000/2012 — Referência X), não 
sendo consideradas as candidaturas que não identifiquem corretamente 
a referência do procedimento concursal a que se referem.

13.2 — O formulário de candidatura deve ser instruído, sob pena de 
exclusão, com:

a) Curriculum Vitae detalhado; datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações;
c) Fotocópias do cartão de identificação fiscal do bilhete de identidade 

ou do cartão de cidadão;
d) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 

conste a relação do emprego público por tempo indeterminado na car-
reira/categoria e a avaliação de desempenho referente aos anos de 2009, 
2010 e 2011, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22/01;

Por motivo de falecimento:
Paulo Jorge Coelho Condinho Pereira, em 23-10-2012.
2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. Dr. Manuel 

Alves Oliveira.
306647609 
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e) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 
conste a caraterização do posto de trabalho que ocupa ou ocupou por 
último, no caso dos trabalhadores em SME, em conformidade com o 
estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado, informação que poderá ser 
complementada com as fichas do SIADAP.

13.3 — Nos termos do n.º 7 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
22/01, na sua atual redação, os candidatos que exercem funções ao 
serviço da Câmara Municipal de Paredes de Coura ficam dispensados 
de apresentar os documentos referidos nas alíneas b) a e) do ponto 
anterior, desde que refiram que os mesmos se encontram arquivados 
no seu processo individual.

13.4 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a) a 
e) do n.º 10 do presente aviso, desde que declarem sob compromisso 
de honra, em declaração anexa ao próprio requerimento, e em alíneas 
separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente a 
cada uma delas.

13.5 — Não serão admitidas candidaturas enviadas pelo correio ele-
trónico.

13.6 — A morada a considerar para efeitos de notificação dos candi-
datos será a constante do formulário de candidatura

13.7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos 
da lei penal.

14 — Quotas de Emprego: de acordo com o previsto no n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 03/02, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, devendo para tal 
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada 
a apresentação imediata do documento comprovativo.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9:º da Constituição da 
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer discriminação”.

16 — Métodos de seleção e critérios:
16.1 — Os candidatos colocados em situação de mobilidade espe-

cial que exerçam, por último, atividades idênticas às publicitadas e os 
candidatos com relação jurídica por tempo indeterminado que exercem 
atividades idênticas às publicitadas realizarão os seguintes métodos 
eliminatórios de “per si” exceto se tal for afastado por escrito aquando 
da candidatura:

a) Avaliação Curricular, (AC), valorada em 50 %, a qual visa analisar 
a quantificação dos candidatos, nos termos do artigo 11.º da Portaria 
83 -A/2009, 22/01 e a alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da LVCR;

b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), valorada em 50 %, 
nos termos do artigo 12.º da Portaria 83 -A/2009, 22/01;

16.1.2 — Classificação Final = AC x 50 % + EAC x 50 %.
16.2 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado a executarem atividades diferentes das publicitadas, 
realizarão os seguintes métodos de seleção eliminatórios de “per si”:

a) Prova de Conhecimentos (PC), valorada em 60 %, nos termos do 
artigo 9.º da Portaria 83 -A/2009, 22/01;

b) Avaliação Psicológica (AP), valorada em 25 %, nos termos do 
artigo 11.º Portaria 83 -A/2009, 22/01;

c) Entrevista profissional de seleção (EPS), valorada em 15 %.

16.2.1 — Classificação Final = PC x 60 % + AP x 25 % + EPS x 
15 %.

16.3 — Os restantes casos:
a) Prova de conhecimentos (PC), valorada em 60 %;
b) Avaliação psicológica (AP), valorada em 25 %;
c) Entrevista profissional de seleção (EPS), valorada em 15 %;

Sendo valorados nos termos do previsto no artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01.

16.3.1 — Classificação Final = PC x 60 % + AP x 25 % + EPS x 
15 %.

16.4 — Os métodos de seleção poderão ser aplicados por tranches, 
quando o número de candidatos for superior a cem, dada a urgência na 
contratação dos trabalhadores, conforme despacho do Presidente da 
Câmara, de 21/12/2012, nos seguintes termos:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, 
apenas do primeiro método obrigatório;

b) Aplicação do segundo método e dos métodos seguintes apenas a 
parte dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a 

convocar por tranches sucessivas, por ordem decrescente de classifica-
ção, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico -funcional, 
até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método ou dos métodos se-
guintes aos restantes candidatos, que se consideram excluídos, quando 
os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores satisfaçam 
as necessidades que deram origem à publicitação do procedimento 
concursal.

16.5 — A prova de conhecimentos: será escrita, sem consulta, in-
cidindo sobre conteúdos de natureza genérica fazendo apelo aos co-
nhecimentos adquiridos no âmbito escolar sobre a língua portuguesa 
e ainda aos referentes às atribuições e competências dos órgãos dos 
municípios; regime do contrato de trabalho em funções públicas; es-
trutura e organização dos serviços municipais da Câmara Municipal da 
Paredes de Coura.

16.6 — Serão excluídos os candidatos que não comparecerem a qual-
quer um dos métodos de seleção, bem como, os que obtenham uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes 
sendo aplicado o método de avaliação seguinte.

Programa e legislação necessária à sua realização:
Lei n.º 169/99, 18/9, com a nova redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, 

11/01, Lei n.º 58/2008, 09/9, que aprovou o Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas; e Lei n.º 59/2008, 11/9, 
que aprovou o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
e o respetivo Regulamento.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 22/01.

18 — A lista dos resultados obtidos em cada método de seleção será 
afixada no átrio do edifício dos Paços do Concelho e divulgada na página 
eletrónica do município em www.cm -paredes -coura.pt.

19 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 22/01, por uma 
das formas previstas nas alíneas a), b,) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
do mesmo diploma legal.

20 — Júris dos concursos:
20.1 — Referência A — (Assistente Técnico): Presidente: Maria Joana 

Pinto Rodrigues, Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social; 
Vogais efetivos: 1.º Teresa Cristina da Costa Ramos, Chefe do Serviço 
Jurídico, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos 
e 2.º Ana Clara Ribeiro de Carvalho, Chefe do Serviço Administra-
tivo; Vogais suplentes: 1.º José Manuel Braga Fernandes, Coordenador 
Técnico e 2.º Sandra Isabel da Rocha Silva, técnica superior (Área de 
Biblioteca e Documentação).

20.2 — Referência B — Assistente Operacional: Presidente: Ma-
ria Joana Pinto Rodrigues, Chefe da Divisão de Educação, Cultura 
e Ação Social; Vogais efetivos: 1.º Teresa Cristina da Costa Ramos, 
Chefe do Serviço Jurídico, que substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos e 2.º José Manuel Braga Fernandes, Coordenador Téc-
nico; Vogais suplentes: 1.º Clemente Manuel Teixeira Vieira, Assistente 
Técnico e 2.º Maria da Conceição Gonçalves Alves, Chefe do Serviço 
Financeiro.

21 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão 
facultados aos candidatos quando solicitadas.

22 — A lista unitária de ordenação final após homologação, será pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no átrio do edifício 
da Câmara Municipal, e disponibilizada no site do Município www.
cm—paredes -coura.pt bem como remetida a cada concorrente por correio 
eletrónico com recibo de entrega ou ofício registado, em data oportuna, 
após aplicação dos métodos de seleção.

23 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, 27/02 e no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
22/01, o presente procedimento concursal será publicitado:

a) Na 2.ª série do Diário da República por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 

seguinte à publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica do município do Paredes de Coura, por extrato, 

a partir da data de publicação no Diário da República;
d) Num jornal de expansão nacional/regional, por extrato, no prazo 

máximo de três dias úteis contados da data de publicação no Diário 
da República.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, António Pe-
reira Júnior.

306654875 
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 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Despacho n.º 747/2013
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, determina a publicidade, em cumprimento do 
n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, do 
seu Despacho n.º 18, de 28 de dezembro de 2012, proferido ao abrigo 
da competência atribuída pelo artigo 8.º e pelo n.º 5 do artigo 10.º do 
mesmo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelo qual, dentro dos 
limites fixados pela Assembleia Municipal, são criadas as subunidades 
orgânicas e é conformada a estrutura interna das unidades orgânicas, 
afetando -se -lhe o pessoal do respetivo mapa.

A nova estrutura orgânica do Município de Reguengos de Monsaraz 
entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2013, publicitando -se de seguida 
o despacho supra referido.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
José Gabriel Calixto.

Organização dos serviços municipais — criação 
de subunidades orgânicas e afetação de pessoal

Considerando:
Que a atual estrutura orgânica do Município de Reguengos de Mon-

saraz foi aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária 
de 30 de setembro de 2010;

Que pela deliberação referida no considerando anterior o órgão deli-
berativo aprovou, nos termos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, o modelo de estrutura orgânica, a estrutura nuclear, 
definindo as respetivas unidades orgânicas, definiu o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis e o número total de subunidades or-
gânicas;

Que, sob proposta do Senhor Presidente da Câmara, o órgão execu-
tivo aprovou, na sua reunião ordinária de 6 de outubro de 2010, e em 
cumprimento do disposto no artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 10.º, ambos 
os preceitos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a criação 
das unidades orgânicas flexíveis, definindo as respetivas atribuições e 
competências, dentro dos limites fixados pelo órgão deliberativo;

Que, ao abrigo da competência prevista no artigo 8.º e no n.º 5 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, por meu des-
pacho, datado de 9 de dezembro de 2010, foram criadas as subunidades 
orgânicas e definidas as suas competências e foi conformada a estrutura 
interna das unidades orgânicas, afetando -se -lhe o respetivo pessoal;

Que o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabelece o regime 
jurídico da organização dos serviços das autarquias locais;

Que, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a 
competência de organização de serviços encontra -se repartida pelos dife-
rentes órgãos municipais (incluindo -se aqui o presidente da câmara);

Que com a publicação e entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, que procede à adaptação à administração local do estatuto 
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração cen-
tral, regional e local do estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, os municípios têm de promover a adequação das suas estruturas 
orgânicas, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
às regras e critérios da nova lei até 31 de dezembro de 2012 (cf. n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto);

Que a estrutura que agora se apresenta é resultado de uma ponderada 
análise conjuntural à realidade de funcionamento dos serviços muni-
cipais, apresentando -se uma organização de serviços condicente com 
os objetivos de prossecução do interesse público que o Município visa 
alcançar e buscando -se uma maior flexibilidade na gestão das organiza-
ções, a qual é condição da sua eficácia e operacionalidade;

Que a Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua 
sessão ordinária de 20 de dezembro de 2012, aprovou, nos termos do 
artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e sob proposta 
da câmara:

a) O modelo de estrutura orgânica;
b) O número máximo de unidades orgânicas flexíveis — que foi fi-

xado em três unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargo de direção 
intermédia de 2.º grau (Divisão Municipal) e numa unidade orgânica 
flexível dirigida por cargo de direção intermédia de 3.º grau, tendo -se, 
no entanto, ao abrigo da faculdade prevista nos n.os 2 e 3 do artigo 21.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, optado por prover dois cargos de 
direção intermédia de 3.º grau, prescindindo do provimento de um cargo 
de direção intermédia de grau superior;

c) O número máximo total de subunidades orgânicas (que se fixou 
em 12).

Que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz aprovou, na sua 
reunião ordinária realizada em 26 de dezembro de 2012, nos termos dos 

artigos 7.º e 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e ao 
abrigo dos critérios consagrados nos artigos 4.º a 10.º e nos n.os 2 e 3 do 
artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a criação das unidades 
orgânicas flexíveis e determinou as suas respetivas atribuições e com-
petências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal;

Que nos termos do artigo 8.º, do mesmo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, compete ao presidente da câmara municipal:

a) Criar, alterar e extinguir as subunidades orgânicas;
b) Conformar a estrutura interna das unidades orgânicas, cabendo -lhe 

a afetação ou reafectação de pessoal do respetivo mapa.

Determino, ao abrigo do preceituado no artigo 8.º e nos n.os 3 e 5 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro:

A) A criação das seguintes subunidades orgânicas e dos seguintes 
serviços:

a) No âmbito da Divisão de Administração Geral:
i) Subunidade Orgânica Recursos Humanos;
ii) Subunidade Orgânica Taxas e Licenças;
iii) Subunidade Orgânica Balcão Único;
iv) Subunidade Orgânica Gestão Documental;
v) Subunidade Orgânica Administrativa e Operacional;
vi) Serviço Tecnologias da Informação.

b) No âmbito da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 
Económico:

i) Subunidade Orgânica Contabilidade e Património;
ii) Subunidade Orgânica Aprovisionamento;
iii) Subunidade Orgânica Tesouraria;
iv) Subunidade Orgânica Administrativa de Obras e Projetos;
v) Serviço de Desenvolvimento Económico e Turismo.

c) No âmbito da Unidade Orgânica de 3.º grau Planeamento, Obras 
e Ambiente:

i) Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico;
ii) Serviço de Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscaliza-

ção;
iii) Serviço de Projetos Técnicos;
iv) Serviço de Produção e Manutenção;
v) Serviço de Águas e Saneamento Básico;
vi) Serviço de Trânsito e Mobilidade;
vii) Serviço de Higiene e Ambiente;
viii) Serviço de Requalificação Urbana e Espaços Verdes;
ix) Gabinete Técnico Florestal.

d) No âmbito da Unidade Orgânica de 3.º grau Sociocultural e Des-
portiva:

i) Subunidade Orgânica de Educação;
ii) Subunidade Orgânica Biblioteca e Arquivo;
iii) Serviço de Cultura;
iv) Serviço de Desporto;
v) Serviço de Ação Social.

B) A definição das atribuições e competências das subunidades or-
gânicas e dos serviços, agora criadas, nos termos do anexo ao presente 
despacho e que dele faz parte integrante.

C) A afetação e reafetação de pessoal às unidades orgânicas e aos 
serviços de apoio aos órgãos municipais terá tradução no mapa de 
pessoal do município já aprovado para o ano de 2013, e que se resume 
nos seguintes termos:

i) Gabinete de Apoio ao Presidente — acolherá o pessoal de nomeação 
política que se encontrava afeto ao serviço com a mesma designação na 
anterior organização de serviços;

ii) Gabinete de Apoio aos Vereadores — acolherá o pessoal de nomea-
ção política que se encontrava afeto ao serviço com a mesma designação 
na anterior organização de serviços;

iii) Serviço Municipal de Proteção Civil — de momento não existe 
pessoal a afetar;

iv) Gabinete Jurídico e de Auditoria — acolherá o pessoal que se 
encontrava afeto, na anterior estrutura, à Unidade Orgânica Flexível 
Jurídica e de Auditoria;

v) Gabinete de Comunicação e Imagem — acolherá o pessoal que 
se encontrava afeto, na anterior estrutura, ao Serviço de Comunicação 
e Imagem;

vi) Serviço de Veterinária e Saúde Pública — acolherá o pessoal que 
se encontrava afeto, na anterior estrutura, ao Serviço Veterinário e de 
Atividade Cinegética;
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vii) Divisão de Administração Geral — acolherá o pessoal que antes 
se encontrava afeto à Unidade Orgânica Flexível Administração e Geral 
e o pessoal antes afeto ao Gabinete de Apoio ao Presidente que não se 
encontrava em regime de nomeação política;

viii) Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económi-
co — acolherá o pessoal que se encontrava afeto, na anterior estrutura, 
à Unidade Orgânica Flexível Financeira e à maioria do pessoal antes 
afeto à Unidade Orgânica Flexível Planeamento e Desenvolvimento 
Económico (Serviço de Apoio ao Desenvolvimento, Serviço de Turismo 
e Subunidade Orgânica Administrativa de Obras e Projetos);

ix) Unidade Orgânica de 3.º Grau Planeamento, Obras e Ambien-
te — acolherá o pessoal que se encontrava afeto, na anterior estrutura, 
à Unidade Orgânica Flexível Ordenamento do Território e Gestão Ur-
banística, ao Serviço de Projetos Estruturais da Unidade Orgânica Fle-
xível Planeamento e Desenvolvimento Económico, à Unidade Orgânica 
Flexível Obras e Serviços Municipais e à Unidade Orgânica Flexível 
Ambiente e Qualidade Urbana (com exceção do pessoal afeto ao Serviço 
Veterinário e de Atividade Cinegética);

x) Unidade Orgânica de 3.º Grau Sociocultural e Desportiva — aco-
lherá o pessoal que se encontrava afeto, na anterior estrutura, à Unidade 
Orgânica Flexível Cultura, Educação e Desporto e à Unidade Orgânica 
Flexível Solidariedade Social.

D) Que o presente despacho produza efeitos a partir do dia 1 de 
janeiro de 2013, inclusive.

E) Que seja determinado à Unidade Orgânica Flexível Administração 
Geral do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e 
integral execução do presente despacho.

ANEXO

Subunidades Orgânicas do Município 
de Reguengos de Monsaraz

Preâmbulo
Nos termos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outu-

bro, a Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz aprovou, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2012, o modelo de 
estrutura orgânica dos serviços do Município (estrutura hierarquizada), 
definiu o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e o número 
máximo total de subunidades orgânicas. Por sua vez, o órgão executivo, 
na sua reunião ordinária de 26 de dezembro de 2012, e em cumprimento 
do preceituado na alínea a) do artigo 7.º e do n.º 3 do artigo 10.º, proce-
deu à criação das unidades orgânicas flexíveis, definindo as respetivas 
atribuições e competências.

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 8.º e no n.º 5 do ar-
tigo 10.º do supra referido diploma legal, compete, neste momento, ao 
presidente da câmara municipal criar, alterar ou extinguir as subunidades 
orgânicas, dentro dos limites fixados pelo órgão deliberativo.

CAPÍTULO I

Criação de subunidades orgânicas e de serviços

Artigo 1.º
Subunidades orgânicas e serviços

1 — Em respeito pelos limites máximos fixados pela Assembleia Mu-
nicipal de Reguengos de Monsaraz, são criadas subunidades orgânicas 
e serviços nos seguintes termos:

a) No âmbito da Divisão de Administração Geral:
i) Subunidade Orgânica Recursos Humanos;
ii) Subunidade Orgânica Taxas e Licenças;
iii) Subunidade Orgânica Balcão Único;
iv) Subunidade Orgânica Gestão Documental;
v) Subunidade Orgânica Administrativa e Operacional;
vi) Serviço Tecnologias da Informação.

b) No âmbito da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 
Económico:

i) Subunidade Orgânica Contabilidade e Património;
ii) Subunidade Orgânica Aprovisionamento;
iii) Subunidade Orgânica Tesouraria;
iv) Subunidade Orgânica Administrativa de Obras e Projetos;
v) Serviço de Desenvolvimento Económico e Turismo.

c) No âmbito da Unidade Orgânica de 3.º grau Planeamento, Obras 
e Ambiente:

i) Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico;
ii) Serviço de Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscaliza-

ção;
iii) Serviço de Projetos Técnicos;
iv) Serviço de Produção e Manutenção;
v) Serviço de Águas e Saneamento Básico;
vi) Serviço de Trânsito e Mobilidade;
vii) Serviço de Higiene e Ambiente;
viii) Serviço de Requalificação Urbana e Espaços Verdes;
ix) Gabinete Técnico Florestal.

d) No âmbito da Unidade Orgânica de 3.º grau Sociocultural e Des-
portiva:

i) Subunidade Orgânica de Educação;
ii) Subunidade Orgânica Biblioteca e Arquivo;
iii) Serviço de Cultura;
iv) Serviço de Desporto;
v) Serviço de Ação Social.

2 — Nenhum dos serviços enumerados no número anterior confi-
gura qualquer unidade orgânica nuclear, unidade orgânica flexível ou 
subunidade orgânica, conforme definições constantes do artigo 10.º do 
Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

CAPÍTULO II

Atribuições e competências das subunidades 
orgânicas e dos serviços

Artigo 2.º
Subunidade orgânica recursos humanos

À Subunidade Orgânica Recursos Humanos compete:
a) Executar todas as tarefas e procedimentos administrativos relativos 

à gestão de pessoal;
b) Executar todos os procedimentos e tarefas relativos ao recruta-

mento de pessoal;
c) Organizar e manter atualizados os processos individuais e cadastro 

do pessoal;
d) Organizar e supervisionar a execução do processo anual de ava-

liação do desempenho;
e) Assegurar a preparação e elaboração do balanço social;
f) Elaborar o mapa de pessoal, bem como as respetivas alterações, e 

executar o respetivo acompanhamento;
g) Processar, em articulação com a Subunidade Orgânica Contabili-

dade e Património, os vencimentos e demais abonos do pessoal e dos 
eleitos locais;

h) Proceder ao registo e controlo da assiduidade do pessoal;
i) Organizar e instruir os processos referentes às prestações sociais dos 

trabalhadores da autarquia e processar os descontos sociais obrigatórios 
para as diversas entidades;

j) Elaborar o plano de formação anual e efetuar o respetivo acompa-
nhamento e avaliação;

k) Promover ações de sensibilização no âmbito da segurança, higiene 
e medicina no trabalho;

l) Assegurar a elaboração e acompanhamento de todos os processos 
de acidentes em serviço;

m) Proceder, nos termos legais, às verificações de doença e juntas 
médicas relacionadas com os trabalhadores municipais;

n) Organizar e remeter às entidades competentes os processos de 
aposentação do pessoal;

o) Elaborar propostas de políticas de apoio social aos trabalhadores 
municipais;

p) Prestar as informações necessárias às entidades competentes;
q) Desempenhar quaisquer outras tarefas no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 3.º
Subunidade orgânica taxas e licenças

À Subunidade Orgânica Taxas e Licenças compete:
a) Proceder à emissão das diversas licenças, cuja atribuição seja 

da competência do município e que não estejam cometidas a outro 
serviço;
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b) Executar os procedimentos legais inerentes à concessão de cartas 
de caçador;

c) Gerir os processos de realização e licenciamento das feiras e mer-
cados e da atividade de venda ambulante;

d) Gerir os processos de publicidade e ocupação do espaço público;
e) Apoiar na tramitação dos processos de execução fiscal;
f) Assegurar todos os procedimentos administrativos referentes aos 

serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos 
urbanos;

g) Zelar pela cobrança das rendas do parque habitacional munici-
pal;

h) Promover o pagamento das rendas de equipamentos e ou prédios 
rústicos propriedade do município;

i) Assegurar todos os procedimentos relativos ao controlo metro-
lógico;

j) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 4.º
Subunidade orgânica balcão único

À Subunidade Orgânica Balcão Único compete:
a) Gerir e disponibilizar numa única área ou zona física de acesso por 

parte dos munícipes o atendimento e encaminhamento de processos nas 
diversas áreas da competência municipal;

b) Efetuar a cobrança das receitas das atividades prestadas pelo ser-
viço;

c) Efetuar a cobrança dos serviços educativos prestados pelo município 
em articulação direta com os serviços responsáveis;

d) Registar a permanência de cidadãos europeus e estrangeiros;
e) Colaborar e cooperar nas ações de modernização administrativa 

promovidas pelo município;
f) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 5.º
Subunidade orgânica gestão documental

À Subunidade Orgânica Gestão Documental compete:
a) Assegurar toda gestão documental do município;
b) Registar toda a correspondência;
c) Desenvolver os processos de licenciamento de recintos improvi-

sados e itinerantes;
d) Desenvolver os processos de licenciamento de espetáculos e de 

divertimentos públicos;
e) Desenvolver os processos de licenciamento da atividade de trans-

porte em táxi;
f) Desenvolver os processos de licenciamento da atividade de guarda-

-noturno, venda ambulante de lotarias, arrumador de automóveis e de 
leilões;

g) Assegurar as atividades decorrentes da realização de eleições e 
de referendos;

h) Emitir certidões de guias de receita no âmbito das suas atribui-
ções;

i) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 6.º
Subunidade orgânica administrativa e operacional

À Subunidade Orgânica Administrativa e Operacional compete:
a) Assegurar o apoio ao funcionamento dos órgãos municipais, no-

meadamente à realização das suas reuniões;
b) Gerir e efetuar o atendimento telefónico e pessoal nas instalações 

municipais;
c) Assegurar o serviço de contínuo na autarquia;
d) Prestar o apoio administrativo ao dirigente da Unidade Orgânica 

de Administração Geral;
e) Garantir a higiene e limpeza no edifício dos Paços do Município;
f) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 7.º
Serviço tecnologias da informação

Ao Serviço Tecnologias da Informação compete:
a) Gerir o licenciamento do software instalado;
b) Manter e monitorizar toda a rede estruturada do município;

c) Fazer backup’s periódicos de toda a informação centralizada nos 
servidores;

d) Manter e monitorizar o tráfego de internet e a restrição de con-
teúdos;

e) Gerir e manter as impressoras municipais;
f) Instalar, manter e monitorizar aplicações informáticas;
g) Interagir com os utilizadores na resolução de problemas e escla-

recimento de dúvidas ao nível do software utilizado;
h) Gerir utilizadores aos diversos níveis dos sistemas, aplicações e 

utilizações informáticos;
i) Coordenar a digitalização e desmaterialização de processos na 

aplicação do sistema de gestão documental;
j) Processar os débitos à tesouraria provenientes das aplicações SGA 

e Taxas e posterior tratamento de ficheiros;
k) Processar o envio de dívidas para execução fiscal, com as respetivas 

emissões de certidões de dívida, citações e capas de citações;
l) Colaborar com outros serviços no envio de dados via internet;
m) Criar, manter e enviar ficheiros de vencimentos do pessoal do 

Município em sistema bancário via Web;
n) Criar, manter e enviar os ficheiros de débitos diretos referentes a 

consumidores de água, em sistema bancário via web;
o) Gerir o sistema multibanco SIBS, nomeadamente o envio e receção 

de ficheiros;
p) Assegurar a gestão técnica da página eletrónica do município;
q) Manter e inserir conteúdos na intranet;
r) Prestar apoio ao funcionamento do Balcão Único e realizar ações 

tendentes à implementação de novas aplicações informáticas;
s) Gerir o sistema de bilheteira do Auditório Municipal;
t) Prestar o apoio técnico necessário aos estabelecimentos de ensino 

do concelho, nomeadamente ao nível do pré -escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico;

u) Instalar e manter os espaços internet do município;
v) Gerir o equipamento audiovisual propriedade do município;
w) Implementar e monitorizar a gestão do controlo informático de 

acessos e assiduidade;
x) Implementar e gerir as bilheteiras eletrónicas dos equipamentos 

municipais;
y) Gerir tecnicamente as comunicações fixas do município (VOIP);
z) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 8.º
Subunidade orgânica contabilidade e património

À Subunidade Orgânica Contabilidade e Património compete:
a) Elaborar os documentos previsionais e as respetivas revisões e 

alterações;
b) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade, respei-

tando as considerações técnicas, os princípios e as regras contabilísticas 
legalmente em vigor;

c) Proceder à classificação de documentos e assegurar todos os registos 
e procedimentos contabilísticos;

d) Efetuar o acompanhamento e a fiscalização da Tesouraria e das 
contas bancárias do município;

e) Elaborar e subscrever certidões relativas a processos de despesa e 
receita a remeter às diversas entidades, em respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei;

f) Acompanhar os processos de contração de empréstimos bancários, 
suas amortizações e liquidação dos respetivos juros;

g) Proceder à emissão e envio de cheques e de transferências ban-
cárias;

h) Recolher elementos conducentes ao preenchimento de modelos fis-
cais, segurança social e outros e subscrever os respetivos documentos;

i) Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de ver-
bas relativas a receitas cobradas para terceiros nos processamentos 
efetuados;

j) Elaborar os documentos de prestação de contas;
k) Organizar e manter atualizado o sistema de inventário e cadastro 

patrimonial;
l) Assegurar os procedimentos necessários à aquisição, oneração, 

alienação, abate e controlo dos bens do município;
m) Elaborar as reconciliações bancárias;
n) Assegurar a gestão dos seguros dos bens móveis e imóveis do 

município;
o) Proceder ao preenchimento e envio de inquéritos, mapas e quaisquer 

outros documentos às entidades competentes;
p) Arquivar os documentos de receita e despesa;
q) Emitir guias de receita;
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r) Articular com outros serviços a implementação dos circuitos docu-
mentais necessários ao processamento da contabilidade de custos, assim 
como a sua classificação e lançamento;

s) Elaborar o relatório mensal com análise do endividamento de curto, 
médio e longo prazo e de endividamento líquido do Município, face aos 
limites impostos por lei;

t) Elaborar o relatório mensal sobre a evolução do imobilizado;
u) Elaborar mensalmente o orçamento da Tesouraria;
v) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 9.º
Subunidade orgânica aprovisionamento

À Subunidade Orgânica Aprovisionamento compete:
a) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal em bens 

e serviços necessários à execução das atividades e ao funcionamento 
dos serviços;

b) Proceder ao lançamento dos procedimentos de aquisição de bens 
e serviços, desenvolvendo todas as tarefas ao abrigo do Código dos 
Contratos Públicos;

c) Proceder à gestão racional dos stocks em consonância com critérios 
definidos e em articulação com os diversos serviços utilizadores;

d) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao forne-
cimento respetivo aos serviços mediante requisição própria;

e) Proceder à gestão de compras ou de contratos, nomeadamente 
quanto a prazos, receção e conferência dos bens entregues e das respe-
tivas guias e faturas;

f) Assegurar o normal funcionamento do armazém, procedendo ao 
movimento e registo de entradas e saídas de bens em armazém;

g) Colaborar na organização e atualização do inventário e cadastro 
de bens municipais;

h) Proceder ao fecho do mês, inventário anual e fecho do ano de 
gestão de stocks;

i) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 10.º
Subunidade orgânica tesouraria

À Subunidade Orgânica Tesouraria compete:
a) Promover a arrecadação de receitas, entregando aos utentes o 

respetivo recibo;
b) Efetuar os pagamentos de acordo com a respetiva ordem, verifi-

cando a conformidade legal dos mesmos;
c) Efetuar os registos de toda a movimentação diária no sistema 

informático de tesouraria;
d) Arquivar diariamente todos os mapas de tesouraria;
e) Conferir diariamente com a Subunidade Orgânica Contabilidade e 

Património os mapas auxiliares de receita eventual/virtual;
f) Assegurar os depósitos, o controlo e os registos dos movimentos 

das contas bancárias tituladas pela autarquia;
g) Colaborar com a Subunidade Orgânica Contabilidade e Património 

na produção dos documentos contabilísticos;
h) Elaborar os segundos avisos e promover o envio aos consumidores 

dentro dos prazos legais;
i) Passar certidões de relaxe a entregar na Subunidade Orgânica Taxas 

e Licenças, findo o prazo de pagamento voluntário;
j) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 11.º
Subunidade orgânica administrativa de obras e projetos

À Subunidade Orgânica Administrativa de Obras e Projetos com-
pete:

a) Assegurar o conhecimento atualizado e profundo dos mecanismos 
e recursos regionais, centrais e da União Europeia de apoio ao desen-
volvimento local;

b) Assegurar, em colaboração com os serviços municipais interve-
nientes, a elaboração dos processos de candidatura municipal a recursos 
financeiros para investimento no município;

c) Assegurar a elaboração dos processos de prestação de contas e cor-
respondentes relatórios relativos aos financiamentos para projetos estru-
turais obtidos pelo município junto das instâncias supra municipais;

d) Proceder à organização de todos os processos de concurso, no-
meadamente os de contratação pública inerentes à integração em obras 
municipais e outros projetos candidatados aos diversos fundos estru-

turais, quer nacionais quer comunitários, a desenvolver no âmbito das 
atribuições da unidade orgânica e efetuar o seu acompanhamento;

e) Organizar o arquivo dos documentos da responsabilidade da su-
bunidade orgânica;

f) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 12.º
Serviço de desenvolvimento económico e turismo

Ao Serviço de Desenvolvimento Económico e Turismo compete:
a) Promover a recolha e tratamento de informação de base necessária 

ao desenvolvimento de estudos de suporte às decisões municipais quanto 
à promoção do desenvolvimento;

b) Promover o desenvolvimento e apresentação de estudos que defi-
nam e fundamentem estratégias de atuação no território, com o objetivo 
de dotar o Município de instrumentos coerentes de intervenção nos 
diferentes níveis e setores;

c) Assegurar a elaboração de estudos que permitam o diagnóstico da 
atividade empresarial na área do Município, assegurando a ligação com 
as associações socioprofissionais representativas;

d) Assegurar a elaboração e promoção de planos e projetos de de-
senvolvimento na área socioeconómica, tomando em consideração as 
iniciativas centrais, regionais e intermunicipais;

e) Prestar apoio ao executivo na apreciação técnica de projetos públi-
cos e privados de importância estruturante para o Município;

f) Promover iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, 
no âmbito da formação;

g) Programar e promover, por iniciativa municipal ou com a colabo-
ração de entidades vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às 
atividades económicas, nomeadamente, feiras e exposições;

h) Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes à im-
plantação, na área geográfica do Município, de empresas de serviços, 
contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento;

i) Mediar os contactos entre os agentes económicos, disponibilizando 
e tratando a informação necessária;

j) Colaborar na preparação e elaboração dos planos plurianuais de 
atividades;

k) Inventariar as potencialidades turísticas do Município e assegurar 
a respetiva promoção;

l) Promover visitas guiadas a atividades e a locais de interesse tu-
rístico;

m) Realizar mostras com vista a promover as potencialidades turísticas 
do concelho em feiras, exposições e outros eventos;

n) Garantir um atendimento de qualidade na informação turística 
prestada aos utilizadores;

o) Estabelecer contactos com as associações e os agentes económi-
cos locais com vista a potenciar as vertentes turísticas das respetivas 
atividades;

p) Estabelecer contactos com as entidades ligadas ao setor do tu-
rismo;

q) Gerir os postos de atendimento turístico;
r) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 13.º
Subunidade orgânica expediente urbanístico

À Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico compete:
a) Proceder ao registo, classificação, distribuição e movimentação de 

documentos, controlando prazos legais;
b) Garantir o atendimento e o apoio aos munícipes no âmbito da 

atividade da subunidade orgânica;
c) Promover a recolha dos pareceres, quer internos e ou externos, 

bem como informações técnicas, necessárias ao andamento de cada 
petição ou processo;

d) Assegurar o registo e toda a movimentação quer em suporte in-
formático, quer em papel, de todo o expediente dos processos previstos 
no RJUE;

e) Emitir alvarás de licenças de loteamento, de obras particulares, 
de demolição, de obras de urbanização, remodelação de terrenos e de 
autorização de utilização;

f) Emitir recibos de entrega e de aceitação, respeitantes aos processos 
de comunicação prévia;

g) Autenticar e emitir guias de recebimento correspondentes às fichas 
técnicas de habitação;

h) Emitir notas de fiscalização para efeitos de acompanhamento das 
várias obras, pelos funcionários adstritos a esses serviços;

i) Assegurar todo o expediente necessário no âmbito dos processos 
de desafetação do domínio público;
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j) Assegurar o expediente respeitante ao registo/declaração prévia de 
industrias Tipo 3, em que o município é a entidade coordenadora;

k) Assegurar o expediente relativo a elevadores/monta -cargas ou 
outro equipamento em que é obrigatória a vistoria por entidade cre-
denciada;

l) Assegurar o expediente relativo a postos de abastecimento e insta-
lações de armazenagem de combustíveis;

m) Assegurar o expediente relativo aos processos de divisão de prédios 
rústicos e urbanos e emissão da correspondente certidão;

n) Assegurar o expediente relacionado com processos de imóveis 
devolutos e queixas de particulares;

o) Fornecer plantas de imóveis para efeitos de IMI, plantas de loca-
lização e plantas cadastrais;

p) Proceder ao cálculo das áreas e taxas inerentes aos processos de 
obras, loteamentos, ocupação da via pública, utilização e outros;

q) Emitir certidões de destaque e expediente relacionado e autos de 
vistoria dos processos previstos no RJUE;

r) Emitir certidões de toponímia e outras narrativas ou de teor;
s) Recolher mensalmente elementos estatísticos, enviando para o INE 

a informação necessária;
t) Enviar mensalmente para os serviços de finanças os mapas respei-

tantes aos projetos, processos e licenças/ comunicações;
u) Emitir guias de recebimento relativas a todos os atos inerentes à 

atividade do serviço;
v) Prestar apoio administrativo à unidade orgânica em que se inte-

gra;
w) Organizar e arquivar os processos, assegurando a sua integridade 

e disponibilizando -os de acordo com orientações superiores e parâme-
tros legais;

x) Desempenhar quaisquer outras tarefas no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 14.º
Serviço de urbanismo, ordenamento do território e fiscalização
Ao Serviço de Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscalização 

compete:
a) Dar parecer sobre os projetos de especialidades de obras parti-

culares;
b) Apreciar e dar parecer sobre os projetos de arquitetura de obras 

particulares;
c) Promover a recolha de elementos estatísticos de interesse muni-

cipal;
d) Apreciar pedidos de licenciamento de ocupação da via pública;
e) Apreciar os projetos de loteamento e dar pareceres sobre os mes-

mos;
f) Emitir pareceres sobre todas as ações de licenciamento que tenham 

por objeto alterações ao uso do solo;
g) Efetuar as vistorias para a concessão de autorizações de utilização 

e de divisão em propriedade horizontal;
h) Emitir parecer sobre a demolição de prédios e ocupação da via 

pública;
i) Emitir pareceres sobre operações relativas a destaques e lotea-

mentos e sobre a execução de obras isentas de licença ou comunicação 
prévia;

j) Estabelecer o valor de caução para obras de infraestruturas em 
loteamentos urbanos;

k) Promover processos de obras coercivas;
l) Apreciar e propor a aprovação as telas finais;
m) Emitir parecer sobre a autorização de utilização e a constituição 

de propriedade horizontal;
n) Proceder à receção provisória, em conjunto com outros serviços 

municipais com atribuições no âmbito dos projetos de loteamento, das 
infraestruturas e equipamentos a cargo dos promotores;

o) Propor a demolição total ou parcial das edificações que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas;

p) Promover e acompanhar os estudos de ordenamento do território, 
nomeadamente os estudos formatados em plano diretor municipal e 
sua atualização;

q) Promover, executar, licenciar e fiscalizar a gestão e correta utili-
zação do solo;

r) Promover a conceção e manutenção de um sistema de informação 
e de uma base de dados georreferenciados;

s) Assegurar a manutenção da informação do Plano Diretor Municipal, 
analisando os desvios e propostas de correção do modelo adotado;

t) Elaborar os estudos e regulamentos necessários à melhoria das áreas 
urbanas existentes e ao estabelecimento da perspetiva funcional, técnica, 
estética e ambiental, integrando todas as componentes — espaços verdes, 
acessibilidades e equipamentos sociais;

u) Coordenar, organizar ou realizar tarefas de conceção urbanística;

v) Elaborar os planos municipais de ordenamento do território 
(PMOT);

w) Elaborar planos de requalificação urbana, bem como de qualifi-
cação dos núcleos habitacionais das diversas localidades, inseridas na 
área geográfica do município;

x) Apreciar e dar parecer final sobre os projetos de loteamento urbanos 
e respetivas alterações e sua conformidade com os planos de ordena-
mento e legislação em vigor;

y) Promover a elaboração de estudos de tráfego, de transportes e da 
rede viária;

z) Propor novas técnicas e métodos de planificação e gestão do territó-
rio, incluindo a programação de equipamentos e infraestruturas urbanas 
e a adoção de mecanismos, critérios e instrumentos de compensação;

aa) Programar as necessidades de terrenos infraestruturados para 
implantação de equipamentos previstos nos planos;

bb) Acompanhar e fiscalizar, em conjunto com outros serviços muni-
cipais com atribuições no âmbito dos projetos de loteamento, as obras 
de infraestruturas respetivas;

cc) Acompanhar e fazer cumprir a legislação em vigor, respeitante 
ao licenciamento e à comunicação prévia de obras particulares e lote-
amentos urbanos;

dd) Elaborar os autos de embargo e participar a prática de ilícitos 
contraordenacionais relacionados com obras clandestinas ou cuja execu-
ção não esteja em conformidade com a licença ou comunicação prévia, 
promovendo os demais procedimentos previstos por lei ou regulamento, 
com vista às correspondentes comunicações;

ee) Informar sobre edificações que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas;

ff) Informar o serviço do município que tiver a seu cargo o processa-
mento das contraordenações sobre o que este repute útil para a decisão 
em sede dos respetivos procedimentos;

gg) Efetuar vistorias e peritagens, seja por iniciativa do município, 
seja a requerimento de particulares;

hh) Acompanhar e fiscalizar obras particulares;
ii) Receber e registar os pedidos de certidão de topónimos e caminhos 

públicos, bem como apoiar a Comissão Municipal de Toponímia;
jj) Informar sobre a existência de viaturas abandonadas e desenvolver 

os procedimentos inerentes à sua remoção;
kk) Informar sobre os pedidos de ocupação de via pública e afixação 

de publicidade;
ll) Fiscalizar todas as áreas da competência municipal previstas em 

lei ou regulamento municipal;
mm) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atri-

buições, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 15.º
Serviço de projetos técnicos

Ao Serviço de Projetos Técnicos compete:
a) Elaborar, desenvolver e gerir projetos técnicos para a realização de 

obras públicas e de intervenção em domínio público municipal e ainda 
de iniciativas municipais:

b) Fiscalizar obras públicas e garantir o respetivo acompanhamento 
técnico;

c) Assegurar trabalhos de topografia de natureza municipal;
d) Exercer ações de coordenação de segurança e higiene no trabalho;
e) Elaborar planos de segurança e saúde;
f) Elaborar cadernos de encargos (parte técnica) para empreitadas de 

obras públicas e aquisição de bens e serviços;
g) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 16.º
Serviço de produção e manutenção

Ao Serviço de Produção e Manutenção compete:
a) Assegurar, por administração direta ou por empreitada, a construção 

e manutenção das infraestruturas e equipamentos municipais;
b) Elaborar as peças processuais, em articulação com os serviços 

municipais intervenientes, para a execução de obras ou prestação de 
serviços na área das suas atribuições;

c) Emitir parecer e efetuar o acompanhamento técnico das obras das 
entidades que operam no subsolo, nomeadamente das concessionárias 
das redes e serviços de telefones, eletricidade e outros;

d) Zelar pela qualidade da iluminação pública, efetuando a articulação 
com a concessionária correspondente;

e) Acompanhar a fiscalização e receção das obras de infraestruturas 
efetuadas por promotores privados no âmbito dos processos de lotea-
mento;
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f) Efetuar todos os trabalhos de carpintaria, serralharia, pintura e 
eletricidade que lhe sejam solicitados;

g) Prestar assistência às máquinas e viaturas municipais;
h) Zelar para que a maquinaria, o equipamento e as instalações se 

mantenham em condições de operacionalidade, conservação, limpeza 
e arrumação;

i) Assegurar a existência de materiais necessários à execução das 
ações;

j) Gerir a cedência de máquinas e viaturas municipais;
k) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 17.º
Serviço de águas e saneamento básico

Ao Serviço de Águas e Saneamento Básico compete:
a) Programar e acompanhar a execução da construção de ramais, 

bem como da respetiva manutenção, limpeza e desobstrução de fontes, 
reservatórios e condutas;

b) Colaborar no desenvolvimento de projetos de construção, ampliação 
e conservação de redes de distribuição pública de águas, saneamento e 
águas pluviais, promovendo a realização das obras por administração 
direta ou procedendo às diligências adequadas para a sua adjudicação 
e acompanhando o desenvolvimento do respetivo projeto;

c) Operar o sistema de saneamento, promovendo a desobstrução e 
desinfeção das tubagens;

d) Promover a elaboração e atualização do cadastro da rede de águas 
do município;

e) Garantir a qualidade e tratamento da água, bem como a conservação 
das respetivas estações de tratamento;

f) Assegurar a gestão e manutenção dos sistemas de tratamento de 
esgotos;

g) Assegurar a elaboração e atualização do cadastro da rede de esgotos 
do município;

h) Acompanhar e fiscalizar, com os demais serviços intervenientes, 
a construção de infraestruturas de água e saneamento por parte dos 
promotores privados, em processos de loteamento;

i) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 18.º
Serviço de trânsito e mobilidade

Ao Serviço de Trânsito e Mobilidade compete:
a) Gerir e manter a sinalização rodoviária e toponímica da respon-

sabilidade do município;
b) Emitir pareceres e elaborar estudos sobre o ordenamento do trânsito, 

a sinalização rodoviária e garantir a sua implementação;
c) Gerir a frota de veículos municipais;
d) Gerir toda a atividade de transportes do município;
e) Gerir a documentação e os serviços legalmente exigíveis do parque 

de viaturas municipais;
f) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 19.º
Serviço de higiene e ambiente

Ao Serviço de Higiene e Ambiente compete:
a) Assegurar a limpeza e salubridade dos espaços e aglomerados 

urbanos do município;
b) Colaborar na execução de medidas que visem a defesa e proteção 

do meio ambiente;
c) Fiscalizar e fazer a manutenção dos recipientes destinados ao de-

pósito do lixo, verificando se estes correspondem aos padrões definidos 
pela administração municipal;

d) Assegurar o acompanhamento e a resolução do destino final dos 
resíduos sólidos urbanos;

e) Promover e colaborar nas desinfeções periódicas dos esgotos e 
demais locais, onde as mesmas se revelem necessárias;

f) Dar apoio a outros serviços que, direta ou indiretamente, contribuam 
para a limpeza e higiene públicas;

g) Eliminar focos de insalubridade, promovendo ações periódicas de 
desratização e desinfestação;

h) Colaborar com outros serviços na limpeza de linhas de água, rios 
e ribeiras;

i) Assegurar a gestão de instalações sanitárias públicas;
j) Assegurar as ações de controlo sanitário previstas na lei;

k) Propor medidas de incentivo à reciclagem e reutilização de re-
síduos;

l) Assegurar a gestão dos recintos e equipamentos municipais afetos 
a mercados e feiras nos termos da legislação e regulamentação em 
vigor;

m) Estudar e propor as medidas de alteração ou racionalização dos 
espaços dentro dos recintos de mercados e feiras;

n) Zelar pela limpeza e conservação dos recintos de mercados e 
feiras;

o) Zelar pela conservação dos equipamentos e controlar a sua uti-
lização;

p) Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de paga-
mento de taxas e tarifas pelos vendedores;

q) Colaborar com os serviços competentes, nomeadamente na área 
da salubridade pública;

r) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 20.º
Serviço de requalificação urbana e espaços verdes

Ao Serviço de Requalificação Urbana e Espaços Verdes compete:
a) Promover as ações necessárias com vista à obtenção de um ade-

quado ambiente urbano, que assegurem a qualidade de vida com refe-
rência às novas temáticas ambientais;

b) Gerir a estratégia de espaços verdes do concelho, no âmbito da 
estrutura ecológica principal e secundária definida em sede de planos 
municipais de ordenamento do território;

c) Propor e executar os projetos de implantação de zonas verdes e zelar 
pela manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento 
urbano, designadamente os destinados ao lazer e à prática desportiva;

d) Propor e executar os projetos de requalificação de espaços públicos 
sobrantes que, quer pela dimensão reduzida quer pela distribuição na 
malha urbana, justificam uma reavaliação, a qual deverá ser considerada 
em colaboração com o Serviço de Trânsito e Mobilidade;

e) Propor e executar os projetos de requalificação de passeios tendo em 
conta os critérios de mobilidade urbana e a adequação à rua onde se inserem;

f) Propor e executar os projetos de zonas de estacionamento em 
colaboração com o Serviço de Trânsito e Mobilidade;

g) Gerir o património arbóreo em meio urbano;
h) Recuperar, conservar e salvaguardar os recursos hídricos e gerir 

os mesmos;
i) Proceder à gestão dos viveiros municipais;
j) Colaborar na elaboração de regulamentos municipais para a de-

finição dos critérios técnicos a que deverão obedecer os projetos de 
loteamentos particulares no que respeita à criação e às condições de 
manutenção de espaços verdes e, na falta daqueles regulamentos, cola-
borar na apreciação desses projetos em colaboração com o Serviço de 
Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscalização;

k) Proceder à fiscalização e acompanhamento das obras de infraes-
truturas gerais de intervenção urbana, na área respeitante aos espaços 
verdes, em articulação com outros serviços;

l) Elaborar regulamentos municipais da área da especialidade e cartas 
com identificação dos elementos vegetais, rega e mobiliário urbano 
com referência ao estado de conservação do mesmo, necessidade de 
intervenção, remoção e ou substituição, em colaboração com o Serviço 
de Higiene e Ambiente;

m) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atri-
buições, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 21.º
Gabinete técnico florestal

Ao Gabinete Técnico Florestal compete:
a) Acompanhar as políticas florestais;
b) Acompanhar e prestar informação no âmbito dos instrumentos de 

apoio à floresta;
c) Promover as políticas e as ações no âmbito do controlo e erradicação 

de agentes bióticos e de defesa contra agentes abióticos;
d) Elaborar os planos municipais da área de especialidade;
e) Gerir as comissões municipais da área de especialidade;
f) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão 

de combustíveis;
g) Recolher, registar e atualizar a base de dados da Rede de Defesa 

da Floresta contra Incêndios (RDFCI);
h) Prestar apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito 

da execução dos Planos Municipais de Defesa da Floresta;
i) Preparar e elaborar o quadro regulamentar respeitante ao licencia-

mento de queimadas, de fogo -de -artifício ou de outros artefactos piro-
técnicos e acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis;
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j) Emitir pareceres quanto à dominialidade dos caminhos rurais e 
elaborar a carta de caminhos públicos;

k) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 22.º
Subunidade orgânica de educação

À Subunidade Orgânica de Educação compete:
a) Promover o desenvolvimento qualificativo do sistema de educação 

no município, tendo em conta as necessidades identificadas;
b) Assegurar a gestão dos equipamentos educativos que se encontrem 

no âmbito das competências municipais;
c) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais caren-

ciados e propor apoios no âmbito da ação social escolar;
d) Providenciar pelo fornecimento de refeições, assegurando o fun-

cionamento dos refeitórios escolares;
e) Assegurar a organização e funcionamento dos transportes escolares 

em parceria com o Serviço de Trânsito e Mobilidade;
f) Preparar as decisões de apoio financeiro e técnico às bibliotecas 

escolares;
g) Propor apoios à concretização de planos de atividades das escolas 

no âmbito de ações socioeducativas, projetos educacionais específicos 
e de intercâmbio escolar, dando prevalência aos que visem fomentar 
o conhecimento da história e realidade física, político -administrativa, 
económica, patrimonial ou humana do concelho;

h) Apoiar as campanhas de educação cívica e as de promoção de 
estilos de vida saudáveis;

i) Elaborar programas de divulgação científica e outras medidas de 
formação nas áreas científicas e tecnológicas, com vista, designadamente, 
à utilização das novas tecnologias;

j) Promover o funcionamento das atividades de enriquecimento cur-
ricular no 1.º ciclo do ensino básico e da componente de apoio à família 
no ensino pré -escolar;

k) Organizar visitas de estudo, encontros, festividades, dias come-
morativos ou de apoio ao processo educativo em colaboração com as 
diversas instituições escolares do concelho;

l) Assegurar a realização dos objetivos e programas municipais na 
área da educação;

m) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atri-
buições, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 23.º
Subunidade orgânica biblioteca e arquivo

À Subunidade Orgânica Biblioteca e Arquivo compete:
a) Gerir a biblioteca municipal e assegurar a seleção, aquisição, trata-

mento técnico, conservação e promoção do respetivo acervo bibliográfico;
b) Assegurar os diversos serviços de leitura (presencial, domiciliária 

e virtual);
c) Organizar e apoiar as atividades de animação das bibliotecas e de 

promoção do livro e da leitura, colaborando, quando necessário, com 
outras entidades;

d) Efetuar pesquisas bibliográficas e sua difusão;
e) Organizar e gerir os arquivos geral e histórico do Município;
f) Catalogar e arquivar todos os documentos, livros e processos que 

lhe sejam remetidos pelos diversos serviços;
g) Promover a informatização e digitalização do arquivo bem como 

gerir o seu processo de externalização;
h) Definir as regras de organização e classificação dos arquivos ad-

ministrativos;
i) Definir o plano de incorporações para os diversos serviços da 

autarquia;
j) Colaborar na realização de exposições temporárias e permanentes;
k) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 24.º
Serviço de cultura

Ao Serviço de Cultura compete:
a) Assegurar a gestão dos equipamentos culturais e promover os 

respetivos programas de animação;
b) Implementar os eventos culturais, por si ou em colaboração com 

outros agentes culturais do concelho;
c) Inventariar e preservar o património cultural do município, promo-

vendo o seu conhecimento, divulgação e animação, por forma a potenciar 
a sua função cultural e educativa;

d) Acompanhar as obras públicas e privadas que se prevejam possam 
oferecer a descoberta de vestígios históricos no território do município, 
identificando os testemunhos encontrados;

e) Recolher e tratar a documentação relevante sobre matérias de 
reconhecido interesse histórico local;

f) Promover e apoiar planos de ação para a preservação dos valores 
culturais tradicionais, nomeadamente o artesanato e a etnografia;

g) Apoiar coletividades, associações, unidades de produção e grupos 
artísticos e culturais;

h) Assegurar o controlo, a defesa e a inventariação das jazidas arque-
ológicas existentes no município;

i) Assegurar a realização de exposições temporárias e permanentes;
j) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 25.º
Serviço de desporto

Ao Serviço de Desporto compete:
d) Assegurar a gestão dos equipamentos desportivos municipais;
e) Programar a construção ou reabilitação de equipamento desportivos;
f) Desenvolver atuações que visem o adequado comportamento social 

e o espírito desportivo nos locais de competição;
g) Desenvolver e promover projetos desportivos na área do lazer, 

ocupação dos tempos livres, formação e ensino, competição e espetáculo, 
incentivando à prática desportiva no concelho;

h) Responder às necessidades de manutenção da saúde através da 
atividade física;

i) Promover e apoiar ações de fomento da atividade lúdica e desportiva 
junto da população escolar, em articulação com os estabelecimentos de 
ensino e as entidades desportivas do concelho;

j) Colaborar, apoiar e acompanhar as associações, coletividades e 
clubes desportivos no desenvolvimento desportivo do concelho, segundo 
as orientações municipais e os instrumentos reguladores existentes;

k) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-
ções, que sejam superiormente ordenadas.

Artigo 26.º
Serviço de ação social

Ao Serviço de Ação Social compete:
a) Implementar as políticas municipais de ação social, designadamente 

as de apoio à infância, aos idosos, à população portadora de deficiência 
e aos carenciados;

b) Gerir o Conselho Local de Ação Social (CLAS);
c) Efetuar e manter atualizado o diagnóstico social e identificar as 

carências da população (em geral e de grupos específicos);
d) Fomentar e apoiar o desenvolvimento da atividade social por outros 

agentes e entidades cuja atividade seja de interesse municipal;
e) Avaliar e recolher as sugestões das populações sobre o funciona-

mento dos serviços de saúde;
f) Propor medidas com vista à intervenção do município em órgãos 

de gestão relacionados com a saúde;
g) Colaborar com os serviços de saúde no diagnóstico da situação 

sanitária da comunidade, bem como nas respetivas campanhas de pro-
filaxia, prevenção e educação para a saúde;

h) Apresentar propostas para o município diligenciar junto dos orga-
nismos oficiais ações com vista à melhoria condições de saúde;

i) Assegurar o diagnóstico sistemático da situação existente no domínio 
da habitação social, nomeadamente em articulação com outras entidades;

j) Acompanhar e divulgar as medidas e os programas sociais no 
âmbito da habitação;

k) Desenvolver os processos de atribuição e utilização da habitação 
social municipal e assegurar a gestão do processo social inerente;

l) Colaborar em programas de recuperação de áreas degradadas;
m) Estimular e apoiar a criação de associações e instituições particu-

lares de solidariedade Social (IPSS);
n) Criar e gerir equipamentos sociais de âmbito municipal;
o) Promover e apoiar projetos e ações que visem a inserção ou rein-

serção sócio -profissional dos munícipes;
p) Assegurar o estabelecimento de parcerias com as escolas, os agentes 

e outras estruturas culturais e desportivas existentes no concelho;
q) Garantir a prestação de informação à comunidade no âmbito do 

apoio ao consumidor;
r) Desenvolver, de acordo com as normas regulamentares em vigor, o 

processo de atribuição de apoios a associações de cariz social;
s) Desempenhar quaisquer outras tarefas, no âmbito das suas atribui-

ções, que sejam superiormente ordenadas.
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CAPÍTULO III

Organização dos serviços

Artigo 17.º
Organização dos serviços

A organização dos serviços do Município de Reguengos de Monsaraz 
é representada no seguinte organograma:

Estrutura Orgânica do Município 
de Reguengos de Monsaraz 

  
 206642879 

 MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

Aviso n.º 637/2013
Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-

tembro, conjugado com o n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, foi determinada, por meu despacho de 3 de janeiro do 
corrente ano, a conclusão com sucesso do período experimental referente 
aos contratos de trabalho por tempo indeterminado celebrados com as 
trabalhadoras: Maria Agostinha Almeida da Silva, Guilhermina Maria 
Carvalho Teixeira, Maria da Glória Alves Ribeiro Costa, Maria de 
Jesus Teixeira Borges, Maria João Oliveira Gonçalves, Maria da Con-
ceição Silva Gonçalves, Maria Eduarda Machado Conceição Ferreira, 
Marta Valadares Fernandes da Silva, Rosa Maria Teixeira Lopes e Sónia 
Marisa Machado Tavares, com efeitos à data do termo do respetivo 
período experimental, para a carreira/categoria de assistente operacional.

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves 
Pinto, Dr.

306648468 

Município de Santa Cruz da Graciosa, aprovado pela Câmara Municipal 
na sua reunião ordinária de 27 de dezembro de 2012.

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Avelar Cunha Santos.

Regulamento de Apoio à Natalidade

Nota Justificativa
Considerando que o Município do Concelho de Santa Cruz da 

Graciosa tem registado uma variação populacional negativa nos 
últimos anos, variação essa que se fez sentir unicamente nos grupos 
etários mais jovens, considerando também que esta evolução demo-
gráfica caracterizada pelo envelhecimento e decréscimo populacional 
terá implicações negativas ao nível do desenvolvimento social do 
Concelho.

Neste contexto, e numa tentativa de mitigação das consequências 
destas problemáticas, entendeu a Câmara Municipal de Santa Cruz da 
Graciosa, por um lado, proceder à criação de um incentivo à natalidade 
com vista a poder inverter a situação atual relativa aos nascimentos, 
promovendo a melhoria das condições de vida da população, es-
pecialmente das crianças nos primeiros meses de vida. E por outro 
lado, o facto de o subsídio ter que ser despendido no comércio local, 
fomentando assim a economia do concelho, constituindo -se como 
uma mais -valia, uma vez que impulsionaria os hábitos de consumo 
no mesmo.

Assim ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, e 
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa propõe a aprovação do seguinte 
Regulamento.

Artigo 1.º
Âmbito e Objeto

O presente Regulamento aplica -se à área geográfica do Concelho 
de Santa Cruz da Graciosa e estabelece as normas de atribuição de um 
apoio financeiro à Natalidade.

Artigo 2.º
Beneficiários Requerentes

1 — Podem requerer e beneficiar do apoio financeiro constante neste 
Regulamento:

a) Qualquer dos progenitores casados ou que vivam em união de 
facto, nos termos da lei;

b) O progenitor que, comprovadamente, tiver a guarda da criança ao 
tempo do pedido;

c) Qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial ou adminis-
trativa das entidades ou Organismos Legalmente competentes, a criança 
esteja confiada ao tempo do pedido.

2 — Todos os beneficiários requerentes têm de ser residentes e 
recenseados no Concelho de Santa Cruz da Graciosa, há mais de 
2 anos.

3 — A criança se encontre registada como natural do Concelho de 
Santa Cruz da Graciosa.

4 — O requerente aos direitos ao incentivo não possua, à data de 
candidatura, quaisquer dívidas para com o Município, Estado e Segu-
rança Social.

Artigo 3.º
Forma de Candidatura

Os apoios à natalidade serão requeridos ao Presidente da Câmara 
Municipal, através de impresso próprio fornecido nos Serviços Admi-
nistrativos, instruído com os seguintes documentos do requerente ou 
requerentes:

a) Fotocópia do cartão de cidadão ou de outro documento de iden-
tificação equivalente;

b) Fotocópia do cartão de eleitor;
c) Fotocópia do documento de identificação fiscal;
d) Fotocópia da certidão de nascimento da criança ou o documento 

que comprove a adoção;
e) Certidão da Junta de Freguesia atestando que o requerente ou 

requerentes residem no Concelho nos últimos 2 anos.
f) Declaração da entidade que processa o Abono de Família com a 

indicação do respetivo escalão.

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso n.º 638/2013
Nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administra-

tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, submete -se a apreciação pú-
blica, pelo período de 30 dias, o Regulamento de Apoio a Natalidade do 
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Artigo 4.º

Apoio Financeiro

O incentivo à natalidade/adoção reveste a forma de um subsídio 
pecuniário, prestação única, atribuído ao nascimento/adoção ocorridos 
a partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento, salvo o 
disposto no artigo 5.º do presente Regulamento.

a) O montante do subsídio a atribuir é de €500,00 (quinhentos euros) 
para o primeiro filho e subsequentes, nos agregados familiares com o 
1.º escalão do abono família;

b) O montante do subsídio a atribuir é de €400,00 (quatrocentos euros) 
para o primeiro filho ou subsequentes, nos agregados familiares com o 
2.º escalão do abono de família;

c) O montante do subsídio a atribuir é de €300,00 (trezentos euros) 
para o primeiro filho e subsequentes, nos agregados familiares com o 
3.º escalão do abono de família;

d) O montante do subsídio a atribuir é de €200,00 (duzentos euros) 
para o primeiro filho e subsequentes, nos agregados familiares com o 
4.º escalão do abono de família.

Artigo 5.º

Prazo de candidatura

1 — As candidaturas deverão ocorrer até 6 meses após a data de 
nascimento. Excecionalmente, no ano de entrada em vigor do programa, 
serão aceites candidaturas de nascimento ocorridos a partir do dia 01 
de janeiro de 2012.

2 — As candidaturas referentes aos nascimentos ocorridos durante 
o ano de 2012 deverão ser requeridas pelos interessados, até 3 meses 
após a data da publicação do presente Regulamento.

Artigo 6.º

Despesas Elegíveis

1 — São elegíveis em termos de faturação, todas as despesas reali-
zadas em artigos de puericultura, nomeadamente vestuário, produtos 
alimentares, saúde, entre outros, sempre destinados ao bebé.

2 — Os produtos destinados ao bebé devem ser adquiridos no co-
mércio local.

3 — As faturas mencionadas devem ser emitidas em nome do re-
querente e podem respeitar a compra efetuadas entre os três meses 
anteriores ao nascimento e a data em que a criança completa os 6 (seis) 
meses de vida.

Artigo 7.º

Análise de Candidaturas

1 — A análise das candidaturas ao apoio à Natalidade será efetua da 
por uma comissão de Análise, composta por cinco colaboradores, sendo 
três elementos efetivos e dois suplentes, nomeados pela Câmara Mu-
nicipal.

2 — A Comissão de Análise terá a duração do mandato camarário, sem 
prejuízo de a qualquer momento, a Câmara Municipal poder proceder à 
sua substituição total ou parcial.

Artigo 8.º

Atualização do Incentivo

Os valores indicados e os apoios descritos poderão ser atualizados 
por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 9.º

Dúvidas e Omissões

As eventuais lacunas e dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação 
do presente Regulamento serão preenchidas ou resolvidas, na linha do 
seu espírito, pela Câmara Municipal.

Artigo 10.º

Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

206652371 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Deliberação n.º 65/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgâ-
nica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na sua reunião 
extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal na 
sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram a atu-
alização das taxas previstas no Regulamento Municipal sobre Resíduos 
Sólidos Urbanos para 2013, de acordo com a tabela infra:

Regulamento Municipal sobre Resíduos Sólidos Urbanos 

Tipos de consumo Escalões

2013

Parte 
variável

Parte
fixa

Consumo Doméstico 1.º Escalão (0 a 5 m3) . . . . Isento Isento
2.º Escalão (0 a 25 m3) . . . 25 % 0,78 €
3.º Escalão (Sup. a 25 m3) 25 % 0,78 €

Consumo Comércio 1.º Escalão (0 a 5 m3) . . . . 30 % 0,78 €
2.º Escalão (0 a 25 m3) (a) 30 % 0,78 €

Consumo Indústria 1.º Escalão (0 a 5 m3) . . . . 50 % 0,78 €
2.º Escalão (0 a 25 m3) (a) 50 % 0,78 €

Consumo Obras  . . . 1.º Escalão (0 a 25 m3) . . . 50 % 0,78 €
2.º Escalão (Sup. a 25 m3) 50 % 0,78 €

Estado, Instituições 25 % 0,78 €

(a) No Comércio e Indústria (2.º escalão) é cobrada a taxa de RSU até 50 m3

 27 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alfredo José Monteiro da Costa.

306639574 

 Deliberação n.º 66/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgâ-
nica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na sua reunião 
extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal 
na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram a 
atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal de Afixação, 
Inscrição, Instalação e Difusão de Publicidade e Propaganda para 2013, 
de acordo com a tabela infra:

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

Regulamento Municipal de Afixação, Inscrição, Instalação 
e Difusão de Publicidade e Propaganda 

Descrição 2013
(em euros)

Anúncios/Reclamos Electrónicos (*) . . . 27,74 € + 2,77 € /m²/mês.
Anúncios/Reclamos Iluminados (*) . . . 27,74 € + 2,22 € /m²/mês.
Anúncios/Reclamos Luminosos (*) . . . 27,74 € + 2,22 € /m²/mês.
Bandeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Blimp, Balão, Zepplin, Insuflável . . . . . 27,74 € + 5,56 € /m²/mês.
Cartaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Chapa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Corrimão, Baías Publicitárias . . . . . . . . 27,74 € + 2,22 € /m²/mês.
Faixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Letras Soltas ou Símbolos . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Mastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 3,07 € /m²/mês.
Monoposte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 8,87 € /m²/mês.
Mupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 5,56 € /m²/mês.
Painel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 3,89 € /m²/mês.
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Descrição 2013
(em euros)

Pendão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Placa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 2,00 € /m²/mês.
Tabuleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Toldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 1,77 € /m²/mês.
Campanhas Publicitárias em Veículos . . . 27,74 € + 3,89 € /m²/mês.
Publicidade Sonora . . . . . . . . . . . . . . . . 27,74 € + 2,77 € /Hora/Fonte 

de Emissão.
Unidade Móvel Publicitária  . . . . . . . . . 27,74 € + 26,62 € /Un/Ano.

 Acresce às Taxas referidas na tabela, mas não indexáveis a ela, cumu-
lativamente:

50 % do valor final da taxa devida pelo licenciamento, quando os 
suportes se encontrarem instalados em terrenos ou outros bens que 
integrem o dominio privado municipal;

Nos Suportes assinalados com (*) acresce ao valor final da taxa 
devida pelo licenciamento, 50 % do respectivo valor, quando estes não 
se encontrarem ligados a qualquer edificação;

Aos monopostes e painéis acrescerá, a partir de 2,50 m de altura 
110,94€/m 

2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,84 €/m
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 €/m

 306648557 

 Deliberação n.º 67/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a 
redação atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela 
Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na 
sua reunião extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia 
Municipal na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, 
aprovaram a atualização das taxas previstas no Regulamento de Inspeção 
de Meios Mecânicos de Elevação (ascensores, monta -cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes — instalações) para 2013, de acordo com 
a tabela infra:

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

Regulamento de Inspeção 
de Meios Mecânicos de Elevação 

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 12.º, n.º 1
a) Inspeções periódicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,13
b) Reinspeções periódicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,13
c) Inspeções extraordinárias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,16

 306648354 

 Deliberação n.º 68/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alí-

nea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 
com a redação atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro 
e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de 
dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a 
Câmara Municipal na sua reunião extraordinária de 19 de dezembro 
de 2012 e a Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária 
de 26 de dezembro de 2012, aprovaram a atualização das taxas 
previstas na Tabela de taxas pelo depósito e emissão de segunda 
via da ficha técnica de habitação para 2013, de acordo com a 
tabela infra:

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

1 — Taxa a cobrar pelo depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,63
2 — Emissão da 2.ª Via

a) Até 20 Folhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,88
b) Com mais de 20 folhas, acresce à taxa anterior e por 

cada folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83

 306648451 

 Deliberação n.º 69/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgâ-
nica n.º 1/2011 de 30 novembro, a Câmara Municipal na sua reunião 
extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal 
na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram 
a atualização das taxas previstas no Regulamento de Ocupação do 
Espaço Público do Município do Seixal para 2013, de acordo com a 
tabela infra:

Regulamento de Ocupação do Espaço Público 

Descrição 2013
(em euros)

Esplanadas Abertas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,89 €/m2/mês
Esplanadas Autónomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,87 €/m2/mês
Esplanadas Fechadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,87 €/m2/mês
Exposição de Artigos Alimentares junto Estabelecim. 2,22 €/m2/mês
Exposição de Artigos Não Alimentares junto Estabelec. 13,87 €/m2/mês
Floreira, Candeeiros, Baias, Etc.  . . . . . . . . . . . . . . . 13,87 €/m2/mês
Guarda Ventos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,87 €/m2/mês
Quiosques ou Pavilhões Estivais Temporários  . . . . 13,87 €/m2/mês
Alpendres até 1 m de avanço . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 €/m2/mês
Alpendres com mais de 1 m de avanço  . . . . . . . . . . 3,77 €/m2/mês
Sanefas até 1 m de avanço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 €/m2/mês
Sanefas com mais de 1 m de avanço  . . . . . . . . . . . . 1,66 €/m2/mês
Toldos até 1 m de avanço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 €/m2/mês
Toldos com mais de 1 m de avanço . . . . . . . . . . . . . 1,66 €/m2/mês
Estruturas construídas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,89 €/m2/mês

33,28 €/m2/ano
Ocupação com tubos, condutas, cabos condutores e 

similares:  
Até 200 MM (Metro linear ou fração/ano)  . . . . . 0,90 €
Superior a (200 MM Metro linear ou fração/ano) 1,08 €
Tritubo (Metro linear ou fração/ano) . . . . . . . . . . 0,79 €

Ocupação do espaço público aéreo, com cabos con-
dutores e similares (m2/linear ou fração/ano)  . . . 1,63 €

 3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

306648508 

Taxa pelo depósito e emissão de 2.ª via
da ficha técnica de habitação 

 Deliberação n.º 70/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgâ-
nica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na sua reunião 
extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal 
na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram a 
atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal da Taxa pela 
Realização e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas (RMTRIU) para 
2013, de acordo com a tabela infra:

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.
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Regulamento Municipal das Taxas pela Realização 
e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas

Tabela de taxas devidas no quadro pela realização e reforço 
de infraestruturas urbanisticas (RMTRIU) 

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 10.º
Montante da TRIU

1 — Operações Urbanisticas em geral:  
Por Fogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19
Por metro quadrado da área total de pavimento . . . . . . 24,23

2 — Operações Urbanisticas/Atividade Industrial:  
Por unidade ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,18
Por metro quadrado da área total de pavimento . . . . . . 18,47

 306648613 

 Deliberação n.º 71/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a 
redação atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela 
Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na 
sua reunião extraordinária de 16 de dezembro de 2012 e a Assembleia 
Municipal na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, 
aprovaram a atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal 
das Taxas de Edificação e Urbanização (RMTEU) para 2013, de acordo 
com a tabela infra:

Regulamento Municipal de Taxas 
de Edificação e Urbanização

Tabela de Taxas Devidas no Quadro de Procedimentos 
Administrativos Referentes à Urbanização 

e Edificação ou em Âmbitos Conexos (RMTEU)

Considerada Tx. Inflação de 1 % 

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 12.º e 18.º
1 — Emissão de alvará de licença ou autorização para 

obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração 
e demolição:

1.1 — Alvará de licença ou autorização para obras de cons-
trução, reconstrução, ampliação, alteração e demolição:

1.1.1 — Por cada mês de duração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,23
1.1.2 — Por uso ou fim:
1.1.2.1 — Fim Habitacional (por unidade)  . . . . . . . . . . . 61,17
1.1.2.2 — Outro Fim (por unidade) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,71
1.1.3 — Área Total do Pavimento (por m2) . . . . . . . . . . . 1,84

Artigo 14.º
1.2 — Alvará de licença ou autorização para obras de cons-

trução, reconstrução, ampliação, alteração e demolição 
de reduzida relevância urbanística:

1.2.1 — Por mês de execução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,70
1.2.2 — Por m2 de área total de pavimento . . . . . . . . . . . 1,38
1.2.2.1 — Piscinas e Tanques por m2. . . . . . . . . . . . . . . . 18,47
1.2.2.2 — Outros por m2 ou linear, conforme os casos. . . 1,38

Artigo 15.º e 19.º
1.3 — Emissão de alvarás de licença parcial . . . . . . . . . . Taxa geral 

reduzida
a 30 %

Artigo 16.º e 20.º
1.4 — Informação Prévia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 17.º
1.5 — Prorrogação de prazo para conclusão de obras, por 

mês:
1.5.1 — Artigo 58.º N.º 4 do RJUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,47
1.5.2 — Artigo 58.º N.º 5 e 6 do RJUE  . . . . . . . . . . . . . . 24,23

Artigo 21.º
2 — Emissão de alvará de licença ou autorização de 

loteamento com obras de urbanização:
2.1 — Emissão de alvará de licença  . . . . . . . . . . . . . . . . 605,96
2.2 — Acresce ao montante referido no número anterior:
2.2.1 — Por Lote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,47
2.2.2 — Por Fogo/Unidade de Ocupação  . . . . . . . . . . . . 15,00
2.2.3 — Prazo — por cada mês ou fração . . . . . . . . . . . . 12,70
2.3 — Aditamento ao alvará de licença:
2.3.1 — Por Lote resultante do aumento autorizado . . . . 18,47
2.3.2 — Por Fogo/Unidade de Ocupação resultante do 

aumento autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Artigo 22.º
3 — Emissão de alvará de licença ou autorização de lo-

teamento:
3.1 — Emissão de alvará de licença ou autoriza-

ção — Acresce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484,76
3.1.1 — Prazo — por cada mês ou fração . . . . . . . . . . . . 9,23
3.1.2 — Por Lote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,47
3.1.3 — Por Fogo/Unidade de Utilização  . . . . . . . . . . . . 15,00
3.2 — Aditamento ao alvará de licença ou autorização:
3.2.1 — Por Lote resultante do aumento autorizado . . . . 18,47
3.2.2 — Por Fogo/Unidade de Ocupação resultante do 

aumento autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

Artigo 23.º
4 — Emissão de alvará de licença ou autorização de obras 

de urbanização:
4.1 — Emissão de alvará de licença ou autorização  . . . . 363,57
4.1.1 — Prazo — por cada mês ou fração . . . . . . . . . . . . 9,23
4.1.2 — Tipo de Infraestruturas:
4.1.2.1 — Redes de Esgotos (por metro linear). . . . . . . . 6,35
4.1.2.2 — Redes de abastecimento de água (por metro 

linear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
4.2 — Aditamento ao alvará de licença ou autorização:
4.2.1 — Prazo — por cada mês ou fração . . . . . . . . . . . . 9,23
4.2.2 — Tipo de Infraestruturas:
4.2.2.1 — Redes de Esgotos (por metro linear). . . . . . . . 6,35
4.2.2.2 — Redes de abastecimento de água (por metro 

linear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35

Artigo 25.º
5 — Informação Prévia:
5.1 — Relativa à possibilidade de realização de operação 

de loteamento em terreno de área inferior a 5 há. . . . . 121,19
5.2 — Relativa à possibilidade de realização de operação 

de loteamento em terreno de área entre 5 e 10 ha  . . . . 484,76
5.3 — Relativa à possibilidade de realização de operação 

de loteamento em área superior a 10 ha por fração de 
5 ha e em acumulação com o montante previsto no nú-
mero anterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,17

Artigo 26.º
6 — Prorrogação do prazo para a execução de obras de 

urbanização em fase de acabamentos, por mês ou fração 36,36

Artigo 28.º
7 — Emissão de licença especial para conclusão de obras 

inacabadas, por mês ou fracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19

Artigo 29.º
8 — Por auto de receção provisório de obra de urbanização 121,19
8.1 — Por Lote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,12
9 — Por auto de receção definitivo de obra de urbanização 91,17
9.1 — Por Lote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
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Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 30.º
10 — Taxa devida pela emissão de alvará de trabalhos de 

remodelação dos terrenos:
10.1 — Até 1.000m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19
10.2 — De 1.000 a 5.000m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,39
10.3 — Superior a 5.000m2, acresce por cada 1.000m2. . . 48,48

Artigo 31.º
11 — Emissão de licenças de utilização e de alteração 

do uso em geral, por fogo ou unidade de ocupação e 
seus anexos:

11.1 — Habitação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,01
11.2 — Comércio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,70
11.3 — Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,48
11.4 — Indústria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,48
11.5 — Acresce por cada 100m2 de área total de pavimento 

ou fração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35

Artigo 32.º
12 — Emissão de licenças de utilização ou suas alterações 

previstas em legislação especifica e suas alterações, por 
estabelecimento:

12.1 — De bebidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19
12.2 — De restauração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,77
12.3 — De restauração e de bebidas  . . . . . . . . . . . . . . . . 145,43
12.4 — De restauração e de bebidas com dança  . . . . . . . 358,55
12.5 — Emissão de licença de utilização e suas alterações, 

por cada estabelecimento hoteleiro e meio complementar 
de alojamento turístico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908,89

12.6 — Acresce por cada 10m2 de área total de pavimento 
ou fração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,03

Artigo 33.º
13 — Ocupação da via pública por motivo de obras:
13.1 — Tapumes ou outros resguardos, por mês e por m2 

da superfície de espaço público ocupado. . . . . . . . . . . 6,35
13.2 — Andaimes, por mês e por m2 da superfície do do-

mínio público ocupado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
13.3 — Gruas, guindastes ou similares colocados no es-

paço público, ou que se projetem sobre o espaço público, 
por mês e por unidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,01

13.4 — Outras ocupações, por m2 da superfície de domínio 
público ocupado e por mês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,12

Artigo 34.º
14 — Vistorias:
14.1 — Vistoria a realizar para efeitos de emissão de li-

cença de habitação ou de utilização . . . . . . . . . . . . . . . 61,17
14.1.1 — Por cada fogo, unidade de ocupação ou quarto, 

em acumulação com o montante referido no número 
anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,01

14.2 — Por auto de receção provisório ou definitivo  . . . 61,17
14.3 — Outras vistorias não previstas nos números ante-

riores, a que eventualmente acresce a taxa prevista no 
14.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19

Artigo 35.º
15 — Instauração de processos contraordenacionais e apli-

cação de medidas de tutela da legalidade urbanística:
15.1 — Instauração de processos contraordenacionais. . . 61,17
15.2 — Aplicação de medidas de tutela da legalidade ur-

banistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19

Artigo 36.º
16 — Operações de destaque:
16.1 — Por pedido ou reapreciação. . . . . . . . . . . . . . . . . 121,19
16.2 — Pela emissão da certidão de aprovação. . . . . . . . 61,17

Artigo 37.º
17 — Inscrição de Técnicos — Por inscrição, para assinar 

projetos de arquitetura, especialidades, loteamentos ur-
banos, obras de urbanização e direção de obras  . . . . . 300,09

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

Artigo 38.º
18 — Outros Assuntos Administrativos:
18.1 — Averbamentos em procedimento de licenciamento 

ou autorização, por cada averbamento. . . . . . . . . . . . . 18,47
18.2 — Emissão de certidão da aprovação de edifício em 

regime de propriedade horizontal  . . . . . . . . . . . . . . . . 12,70
18.2.1 — Por fração, em acumulação com o montante 

referido no número anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
18.3 — Outras Certidões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,47
18.3.1 — Por folha, em acumulação com o montante re-

ferido em 18.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
18.4 — Fotocópia simples de peças escritas, por folha . . . 0,24
18.5 — Fotocópia autenticada de peças escritas, por folha 0,64
18.6 — Cópia simples de peças desenhadas, em formato A4 0,37
18.7 — Copia simples de peças desenhadas, por folha, 

noutros formatos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
18.8 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha 

de formato A4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35
18.9 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha, 

noutros formatos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,23
18.10 — Extractos de plantas de ordenamento, zonamento 

ou implantação relativas a planos municipais de orde-
namento do território  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,23

18.11 — Plantas topográficas de localização, em qualquer 
escala, por folha, formato A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,35

18.12 — Plantas topográficas de localização, em qualquer 
escala, por folha, noutros formatos  . . . . . . . . . . . . . . . 24,23

18.13 — Plantas topográficas de localização, em qualquer 
escala, formato A4, em suporte informático, por folha 6,35

18.14 — Plantas topográficas de localização, em qualquer 
escala, noutros formatos, em suporte informático, por folha 24,23

18.15 — Ortofotomapas à escala1/2000:
18.15.1 — Digital com resolução de 20cm (1 hectare) . . . 3,69
18.15.2 — Digital com resolução de 20cm (1 folha — 

160 hectares)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,73
18.15.3 — Digital com resolução de 40cm (1 hectare) . . . 2,42
18.15.4 — Digital com resolução de 40cm (1 folha — 

160 hectares)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,17
18.15.5 — Analógico (1 hectare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,27
18.15.6 — Analógico (1 folha — 160 hectares)  . . . . . . . 36,93
18.16 — Extrato de Mapas de Ruido, a cores:
18.16.1 — Diurno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,83
18.16.2 — Noturno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,83

 3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

306648598 

 Deliberação n.º 72/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica 
n.º 1/2011 de 30 novembro, a Câmara Municipal na sua reunião ordinária 
de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal na sua sessão 
extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram a atualização das 
taxas previstas no Regulamento de Acesso a Atividade de Mercados e 
Transportes em Táxi, para 2013, de acordo com a tabela infra:

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo 
José Monteiro da Costa.

Regulamento de Acesso à Atividade de Mercados 
e Transportes em Táxi 

Facto gerador da tributação 2013
(em euros)

  
Licenciamento da Atividade — Táxi  

Artigo 24.º  
3 — Emissão da Licença  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,33
4 — Emissão de 2.ª Via da Licença . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,20
5 — Por cada Averbamento da Licença . . . . . . . . . . . . . . 104,13

 306648921 
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 Deliberação n.º 73/2013
Torna público, para os devidos efeitos que, nos termos da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
atualizada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67/2007 de 31 de dezembro, e pela Lei Orgâ-
nica n.º 1/2011 de 30 de novembro, a Câmara Municipal na sua reunião 

extraordinária de 19 de dezembro de 2012 e a Assembleia Municipal 
na sua sessão extraordinária de 26 de dezembro de 2012, aprovaram 
a atualização das taxas previstas no Regulamento Municipal Sobre o 
Regime de Exercício de Atividades do Decreto -Lei n.º 310/2002 de 18 
de dezembro (transferência para as câmaras municipais de competências 
dos governos civis) para 2013, de acordo com a tabela infra: 

 Regulamento Municipal sobre o Regime de Exercício de Atividade 

Tipo de atividades 2013
(em euros)

Guarda -Noturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pela Licença. . . . . . . . . . . . . 31,24
Emissão de Cartão  . . . . . . . . . . . . 5,21
Renovação da Licença . . . . . . . . . 31,24

Venda Ambulante de Lotarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pela Licença. . . . . . . . . . . . . 15,62
Emissão de Cartão  . . . . . . . . . . . . 5,21
Renovação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,62

Arrumador de automóveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pela Licença. . . . . . . . . . . . . 15,62
Emissão de Cartão  . . . . . . . . . . . . 5,21
Renovação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,62 

Realização de acampamentos ocasionais por dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pela Licença. . . . . . . . . . . . . 20,83 

Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, 
elétricas, e eletrónicas de diversão

Licença de exploração — por cada máquina. . . Taxa pela Licença (anual)  . . . . . . 93,72 
Taxa pela Licença (semestral)  . . . 46,86 

Registo de máquinas — por cada máquina  . . . Taxa de registo . . . . . . . . . . . . . . . 93,72 
Averbamento por transferência de proprieda-

de — por cada máquina.
Taxa de averbamento . . . . . . . . . . 52,07 

Segunda via do título de registo — por cada 
máquina.

Taxa pela segunda via do título. . . 36,45 

Realização de espetáculos desportivos e de diverti-
mento público nas vias, jardins e demais lugares 
públicos no ar livre.

Provas Desportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 20,83 
Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos 

públicos.
Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 20,83 

Fogueiras populares (Santos Populares)  . . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 20,83 

Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 5,21 
Realização de Fogueiras e queimadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 5,21 

Realização de Leilões em lugares públicos . . . . Sem fins lucrativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 5,21 
Com fins lucrativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxa pelo licenciamento. . . . . . . . 31,24 

 3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Alfredo José Monteiro da Costa.
306649497 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 639/2013
A Câmara Municipal de Tavira torna público que, para cumprimento 

do disposto no n.º 6 do art.° 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, em sua reunião ordinária de 11 de dezembro do corrente ano, 
aprovou a Estrutura Flexível, bem como, o respetivo Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais, conforme a seguir se publica.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Jorge Botelho.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabeleceu um novo 

enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias 
Locais. De acordo com o diploma atrás mencionado a organização, a 
estrutura e o funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar -se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da ra-
cionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-

titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo.

O artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 305/2009 estabelece que os Municí-
pios devem proceder à revisão das suas estruturas organizacionais, em 
conformidade com este diploma, até 31 de dezembro de 2010.

Recentemente foi publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e 
Organismos da Administração Regional e Local do Estado.

De acordo com o n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a Câmara Municipal deve aprovar a adequação da sua estrutura 
orgânica, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às 
regras e critérios previstos na presente lei, até 31 de dezembro de 2012.

Determina o diploma em referência que compete à Assembleia Mu-
nicipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de 
estrutura orgânica e de estrutura nuclear, definindo as correspondentes 
unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares 
e equipas de projeto.

A Assembleia Municipal deliberou, na sessão extraordinária de 19 de 
novembro de 2012, aprovar o modelo de estrutura orgânica dos serviços 
municipais, adotando o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, definindo que a organização interna dos ser-
viços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.
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Conforme decorre do artigo 7.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, compete à Câmara Municipal, sob proposta da(o) Presidente, 
criar as unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições 
e competências.

Assim, o presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto na 
alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º e das alíneas a) do n.º 6 e a) e d) do 
n.º 7 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, republicada em 
anexo à Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o disposto 
nos artigos 6.º e 7.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, bom 
como do disposto na Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, e nos termos da 
deliberação da Assembleia Municipal, e tem por objeto a definição da 
nova estrutura orgânica interna da Câmara Municipal de Tavira, bem 
como das atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis, 
dos Gabinetes de Apoio e dos Gabinetes não integrados em unidades 
orgânicas.

PARTE I
Parte geral

Artigo 1.º
Visão

A Visão do Município assenta em fazer de Tavira um concelho de 
excelência a nível regional e nacional, nas vertentes económica, social, 
cultural e turística.

Artigo 2.º
Missão

O Município tem como missão definir e executar políticas de âmbito 
municipal com vista à dinamização económica e social do concelho, de 
modo a proporcionar a defesa dos interesses e a satisfação das necessi-
dades e expectativas dos cidadãos/munícipes.

Artigo 3.º
Valores

No desempenho das suas atribuições os serviços municipais pautam 
a sua atividade pelos seguintes valores:

a) Da transparência e responsabilização, através da existência de 
processos transparentes e relações de reporte (accountability) claras 
e operativas;

b) Da eficiência visando a melhor aplicação dos recursos disponíveis 
com vista à prossecução dos seus objetivos e metas;

c) Da inovação e qualidade, adotando uma gestão virada para o ci-
dadão/munícipe, procurando continuamente melhorar a qualidade dos 
serviços prestados, e a simplificação e desburocratização dos processos 
e procedimentos;

d) Da imparcialidade e da honestidade de modo a proporcionar a 
todos igualdade de tratamento e de oportunidades.

Artigo 4.º
Direção, Superintendência e Coordenação

1 — A direção, superintendência e coordenação geral dos serviços 
municipais competem à(ao) Presidente da Câmara Municipal, nos termos 
e formas previstos na legislação em vigor.

2 — Os vereadores exercerão, nesta matéria, as competências que 
lhes forem delegadas, ou subdelegadas, pela(o) Presidente da Câmara 
Municipal.

3 — Sem prejuízo do número anterior, podem ser delegadas ou sub-
delegadas competências nos dirigentes máximos das unidades orgânicas 
flexíveis, nos termos do artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

PARTE II
Modelo de estrutura orgânica

Artigo 5.º
Unidades orgânicas flexíveis

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município é 
fixado em 11.

Artigo 6.º
Subunidades orgânicas

O número máximo de subunidades orgânicas do Município é fixado em 12.

Artigo 7.º
Estrutura Orgânica Flexível

O Município de Tavira estrutura -se em torno das seguintes unidades 
orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Administração;
b) Divisão Financeira;
c) Divisão de Planeamento, Turismo, Relações Públicas e Fiscalização;
d) Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares;
e) Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais;
f) Divisão de Cultura, Património e Museus;
g) Divisão de Aprovisionamento, Trânsito e Equipamentos;
h) Divisão de Ambiente, Desporto e Equipamentos Desportivos;
i) Divisão de Assuntos Sociais;
j) Divisão de Sistemas de Informação e Cartografia;
k) Gabinete Jurídico.

Artigo 8.º
Divisão de Administração

1 — A Divisão de Administração tem como missão assegurar a ati-
vidade administrativa da Câmara Municipal, quando nos termos do 
presente regulamento esta função não estiver cometida a outros serviços, 
nomeadamente recursos humanos, contratação e arquivo.

2 — Compete à Divisão de Administração, designadamente:
a) Assegurar a receção, registo, classificação, distribuição, expedição 

e arquivo de toda a correspondência gerindo o serviço de correio interno;
b) Promover a publicidade das deliberações dos órgãos municipais, 

bem como das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia 
externa, nos termos da legislação em vigor;

c) Promover a divulgação, pelas diferentes unidades orgânicas, de 
normas internas e demais diretivas de carácter genérico;

d) Assegurar e coordenar o serviço de limpeza dos edifícios municipais;
e) Proceder à elaboração de todo o processo administrativo relativo 

a hastas públicas;
f) Garantir a aquisição de bens materiais e serviços necessários ao 

funcionamento da Câmara, em conformidade com a legislação em vigor, 
e nas melhores condições de mercado;

g) Preparar os procedimentos necessários para abertura de concursos 
diversos de aquisição de bens e serviços e empreitadas, bem como 
acompanhar os mesmos, do ponto de vista administrativo, até à respe-
tiva adjudicação;

h) Elaborar em colaboração com os diversos serviços, o plano anual 
de aquisições;

i) Emitir pareceres de adjudicação das aquisições necessárias após a 
realização de consultas ou concursos;

j) Preparar todos os procedimentos com vista à celebração e arquivo 
de contratos que não careçam de escritura pública, de acordo com de-
liberações da Câmara ou decisões do seu Presidente;

k) Preparar os elementos necessários à elaboração de contratos escritos 
referidos na alínea anterior;

l) Preparar os processos dos contratos por si produzidos sujeitos a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas para efeito de visto;

m) Assegurar à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal o secre-
tariado e apoio técnico -administrativo que lhe seja solicitado;

n) Dar apoio aos atos notariais nos termos da lei;
o) Promover estudos e propor medidas que visem garantir a gestão 

adequada dos recursos humanos afetos ao Município;
p) Proceder à gestão e acompanhamento dos processos relativos a 

trabalhadores que se encontrem em mobilidade;
q) Coordenar e implementar, no plano técnico, a política municipal 

de recursos humanos, nomeadamente as ações administrativas relativas 
ao recrutamento, seleção e cessação de funções de pessoal;

r) Proceder à organização, gestão e atualização dos processos indivi-
duais dos trabalhadores ao serviço do Município, a prestações sociais dos 
trabalhadores, bem como os que derivem de acidentes de trabalho;

s) Instruir os processos de aposentação dos trabalhadores;
t) Organizar e controlar a informação relativa ao registo e controle 

da assiduidade;
u) Assegurar os atos administrativos relacionados com o processa-

mento de remunerações e outros abonos;
v) Colaborar na elaboração e gestão do orçamento, bem como da 

prestação de contas, no que concerne à área de pessoal;
w) Proceder à elaboração dos mapas de férias;
x) Elaborar o balanço social;
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y) Propor, executar ações nos domínios da segurança, higiene e saúde 
no trabalho;

z) Encarregar -se dos inquéritos e processos disciplinares a que houver 
lugar por determinação da entidade competente;

aa) Organizar, dinamizar e assegurar a aplicação do sistema integrado 
da avaliação do desempenho;

bb) Elaborar o diagnóstico de necessidades, colaborar na definição 
de prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional dos traba-
lhadores e elaborar o plano de formação;

cc) Proceder ao levantamento das necessidades de formação, elaborar 
e submeter à aprovação o correspondente plano anual e dinamizar a sua 
implementação;

dd) Assegurar a divulgação das normas que imponham deveres ou 
confiram direitos aos trabalhadores;

ee) Organizar a carteira de seguros e manter a sua atualização e 
controlo;

ff) Contribuir para a prevenção técnica dos riscos profissionais, bem 
como a promoção da segurança e higiene nos locais de trabalho e a 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores;

gg) Gerir o Arquivo Municipal e apoiar a conservação dos acervos 
bibliográficos e documentais das freguesias, das escolas e outras ins-
tituições concelhias;

hh) Propor alterações e ou/atualizações ao Plano de Classificação 
dos serviços;

ii) Proceder no ato à receção, tratamento e guarda da documentação 
em fase intermédia produzida pela Câmara Municipal;

jj) Elaborar instrumentos de recuperação e de controlo de informação 
documental nas fases intermédia e histórica;

kk) Assegurar a consulta pública do espólio arquivístico em fase 
histórica;

ll) Zelar pelas condições das instalações do arquivo municipal e da 
conservação ao nível do controlo físico, ambiental e da ação humana;

mm) Promover a seleção, avaliação e eliminação documental de 
acordo com a lei em vigor.

Artigo 9.º
Divisão Financeira

1 — São atribuições da Divisão Financeira assegurar o bom funcio-
namento da administração financeira, com critérios de racionalidade 
e eficácia, zelando pela execução financeira do orçamento no estrito 
cumprimento das normas da contabilidade pública, colaborar na pre-
paração do orçamento e no relatório de gestão, bem como na gestão de 
candidaturas a fundos nacionais e comunitários.

2 — Compete à Divisão Financeira, designadamente:
a) Assegurar a elaboração dos projetos do Orçamento e das Grandes 

Opções do Plano do Município;
b) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade respeitando 

as considerações técnicas, dos princípios e regras contabilísticas, dos 
documentos previsionais e dos documentos de prestação de contas;

c) Acompanhar a preparação dos documentos que integram a pres-
tação de contas;

d) Colaborar na elaboração do orçamento e respetivas alterações e 
revisões;

e) Instalar, implementar, executar e controlar a contabilidade munici-
pal com base no POCAL, integrando de forma consistente a contabilidade 
orçamental, patrimonial e de custos;

f) Elaborar instruções tendentes à adoção de critérios uniformes à 
contabilização das receitas e despesas e proceder ao seu registo;

g) Receber faturas e respetivas guias de remessa, devidamente confe-
ridas e proceder à sua liquidação e registo de compromisso;

h) Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de verbas 
relativas a receitas cobradas para terceiros, nos processamentos efetuados;

i) Recolher elementos conducentes ao preenchimento de modelos fis-
cais, segurança social e outros e subscrever os respetivos documentos;

j) Acompanhar o desenvolvimento das aplicações informáticas que 
digam respeito ao domínio contabilístico e financeiro, bem como garantir 
a sua eficácia e manutenção;

k) Organizar os processos relativos a empréstimos que seja necessá-
rio contrair, bem como os que se refiram às respetivas amortizações, 
mantendo permanentemente atualizado o plano de tesouraria munici-
pal assim como o conhecimento em cada momento da capacidade de 
endividamento;

l) Efetuar uma análise semestral dos elementos contabilísticos reme-
tidos pelas empresas municipais;

m) Controlar a legalidade da despesa relativa a todos os processos 
sujeitos a fiscalização, em especial do Tribunal de Contas, bem como ins-
truir os processos de que resulte aumento do endividamento Municipal;

n) Propor medidas ou orientações que visem o aumento da receita, 
a contenção, a eficácia e a economicidade na execução da despesa e as 

análises de ordem técnica que fundamentem em termos legais e financei-
ros, as decisões relativas a operações de crédito, bem como coordenar a 
organização das várias secções e serviços que integram a Divisão;

o) Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os 
documentos de Tesouraria, no estrito cumprimento pelas disposições 
legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal;

p) Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo -os 
com esta periodicidade ao serviço de Contabilidade, conjuntamente com 
os documentos de suporte da receita e da despesa;

q) Proceder à arrecadação da receita virtual e eventual e emitir os 
recibos de quitação aos contribuintes;

r) Proceder à liquidação dos juros que se mostraram devidos;
s) Dar cumprimento às ordens de pagamento após verificação das 

necessárias condições legais;
t) Formular propostas de atualização de taxas e licenças ou outras 

receitas legalmente previstas;
u) Preparação dos procedimentos ou decisões inerentes à justiça fiscal 

que, por lei, corram pelo município;
v) Assegurar a gestão do património, com exceção do parque habitacional;
w) Acompanhar os condomínios onde o município detém participação;
x) Organizar e manter organizado o inventário e cadastro de bens 

móveis e imóveis do município;
y) Executar e acompanhar os processos de inventariação, aquisição, 

transferência, abate, permuta e venda de bens;
z) Proceder à legalização de prédios rústicos e urbanos nas entidades 

competentes;
aa) Proceder à identificação, codificação, classificação, etiquetagem, 

registo, movimentação, inventário permanente e controlo de todos os 
bens patrimoniais dos serviços, incluindo obras de arte, mobiliário e 
equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal 
a outros organismos;

bb) Tratar de toda a documentação inerente às máquinas e viaturas 
municipais;

cc) Promover as inscrições nas matrizes prediais e o registo na conser-
vatória do registo predial de todos os bens imobiliários do município;

dd) Colaborar na inventariação física periódica anual dos bens re-
gistados em armazém;

ee) Efetuar a realização de reconciliações físico -contabilísticas;
ff) Coordenar e acompanhar o exercício das competências cometidas 

por lei ao Município relativas ao recenseamento eleitoral e aos atos 
eleitorais referendários;

gg) Organizar e gerir os processos de candidaturas a fundos comunitários;
hh) Acompanhar a execução de protocolos ou de contratos -programa 

celebrados com entidades sem fins lucrativos;
ii) Acompanhar a atividades das empresas onde o Município detém 

participações.

Artigo 10.º
Divisão de Planeamento, Turismo, 
Relações Públicas e Fiscalização

1 — A Divisão de Planeamento, Turismo, Relações Públicas e Fis-
calização tem como objetivo coordenar o planeamento estratégico e 
urbanístico, fomentar a promoção turística, divulgar e promover ativi-
dade da Câmara Municipal.

2 — Compete à Divisão de Planeamento, Turismo, Relações Públicas 
e Fiscalização, designadamente:

a) Propor a elaboração e assegurar a gestão dos planos de ordena-
mento municipais;

b) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de plane-
amento, programação, regulamentação, orçamentação e de gestão da 
atividade da Câmara Municipal;

c) Recolher e compilar toda a informação do Presidente, relativa à 
atividade municipal desenvolvida, para remeter à Assembleia Municipal;

d) Definir o plano de desenvolvimento turístico para o concelho;
e) Promover a divulgação de Programas de Apoio ao Desenvolvi-

mento Turístico;
f) Colaborar com os empresários do sector turístico na promoção 

de investimentos, programas de valorização, visitas guiadas e apoio a 
ações de animação;

g) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito 
ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas;

h) Divulgar a atividade municipal por intermédio de meios próprios 
(comunicados, revista e agenda municipais, boletim interno, website, 
newsletter, sms munícipe, balanço do ano e outras publicações de carácter 
informativo) e de meios externos (imprensa escrita, rádio, televisão, 
outros canais que se revelem adequados);

i) Analisar a imprensa nacional e regional e a atividade da generali-
dade da comunicação social no que disser respeito ao Município ou à 
atuação dos seus Órgãos;
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j) Promover a conceção e constante atualização de uma página da 
Câmara, na Internet;

k) Gerir os serviços de atendimento ao munícipe, agilizar processos de 
resposta, informação e de acesso a documentos oficiais do seu interesse, 
bem como incentivar à melhoria da qualidade dos serviços prestados;

l) Gerir e propor ações de publicidade institucional e promocional;
m) Definir normas gráficas e de identidade institucional, através do 

desenvolvimento e da criação de suportes de comunicação como: publi-
cações, catálogos, cartazes, outdoors, mupis, flyers, roteiros, agendas, 
revistas, merchandising, entre outros;

n) Gerir a atribuição de mupis;
o) Dar cobertura e apoiar, com recurso a meios fotográficos, audio-

visuais e outros, as iniciativas de interesse municipal;
p) Preparar e acompanhar as cerimónias protocolares dos atos públicos 

e outros eventos promovidos em parceria;
q) Organizar o acompanhamento das entidades oficiais de visita ao 

Município;
r) Acompanhar o processo de certificação da qualidade;
s) Assegurar a organização e manutenção de um ficheiro de entidades 

e individualidades para a expedição da informação municipal, convites 
e outra documentação do Município;

t) Assegurar a fiscalização no sentido de garantir o cumprimento dos 
regulamentos e posturas em vigor no município, bem como demais 
legislação;

u) Fiscalizar a atividade desenvolvida nos mercados municipais, 
mercados mensais e feiras anuais do Município de Tavira, incluindo a 
cobrança dos espaços ocupados pelos feirantes e comerciantes, com a 
emissão das respetivas guias de recebimento;

v) Proceder ao levantamento de autos de notícia de contraordenação, 
de acordo com a legislação em vigor;

w) Prestar apoio jurídico no âmbito da atividade de fiscalização re-
lativas às alíneas t) e v);

x) Integrar as comissões de vistoria e instruir os procedimentos gra-
ciosos necessários e subsequentes.

Artigo 11.º
Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares

1 — À Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares compete 
assegurar as ações de gestão urbanística, cabendo -lhe desempenhar as 
funções de licenciamento e fiscalização das operações urbanísticas, bem 
como a realização de ações de conservação e reabilitação urbana.

2 — São da competência da Divisão Gestão Urbanística e Obras 
Particulares, nomeadamente:

a) Emitir pareceres sobre todos os processos de licenciamento e au-
torização referentes a obras de construção, reconstrução, remodelação 
e conservação de edifícios;

b) Emitir parecer sobre pedidos de informação prévia para realização 
de operações de loteamento bem como sobre estudos urbanísticos;

c) Prestar informação sobre projetos de obras de urbanização, re-
sultantes de projetos de loteamento e planos em elaboração bem como 
propor para aprovação as prescrições a que as mesmas devem obedecer;

d) Emitir parecer sobre estudos urbanísticos/projeto de loteamento 
em áreas abrangidas por plano de urbanização ou plano de pormenor 
válidos em função da sua dimensão ou características propostas de 
ocupação do solo;

e) Emitir parecer sobre os projetos e edificações sujeitas a licencia-
mento ou autorização municipal;

f) Emitir parecer relativos à aquisição de prédios rústicos no regime 
de compropriedade;

g) Preparar a fundamentação dos atos de licenciamento ou de inde-
ferimento dos respetivos pedidos;

h) Propor medidas organizativas que contribuam para aumentar a 
eficácia e qualidade os serviços;

i) Elaborar e apresentar as estatísticas e os relatórios da atividade 
da divisão;

j) Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos em vigor;
k) Assegurar o cumprimento dos Planos de Urbanização e Pormenor 

em vigor;
l) Licenciar, mediante parecer vinculativo da administração central, 

construções nas áreas dos portos e praias;
m) Vistoriar e fiscalizar as condições de efetiva execução dos projetos, 

através de um corpo de fiscais;
n) Vistoriar e fiscalizar o estado de conservação o dos imóveis par-

ticulares;
o) Propor a execução de planos de pormenor;
p) Instruir e acompanhar processos RECRIA, SOLARH e outros afins;
q) Elaborar e disponibilizar informação diversa: cartográfica, em base 

de dados fotográfica ou de outro tipo, relevante à atividade municipal 
e planeamento do centro histórico, em particular.

Artigo 12.º
Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais

1 — São atribuições da Divisão de Projetos, Energia e Obras Mu-
nicipais elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos de execução 
relativos a edifícios, infraestruturas, espaços exteriores, vias de comuni-
cação, equipamentos coletivos, todos da responsabilidade do município 
ou de entidades de carácter não lucrativo.

2 — À Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais compete, 
designadamente:

a) Elaborar projetos de arquitetura e especialidades nomeadamente; 
arquitetura paisagista; estabilidade (betão armado; estruturas: mistas, 
metálicas, de madeira; muros de contenção); rede predial de distribuição 
de água; redes prediais de drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais; redes de abastecimento de águas públicas; rede de drenagem de 
águas residuais domésticas e pluviais públicas; eletricidade; telecomu-
nicações; infraestruturas elétricas; infraestruturas de telecomunicações; 
segurança contra risco de incêndio; plano de segurança e saúde; carac-
terísticas de comportamento térmico e acústico; certificação energética; 
gás e climatização;

b) Elaborar estudos e projetos de equipamento e mobiliário urbano;
c) Propor a elaboração de estudos e projetos;
d) Propor, quando necessário, a adjudicação de projetos ao exterior;
e) Coordenar, acompanhar e apreciar estudos e projetos municipais, 

elaborados por entidades exteriores à Câmara Municipal;
f) Organizar os projetos que decorrem pela divisão e remeter às en-

tidades externas intervenientes para parecer;
g) Organizar o “Banco de Projetos”;
h) Solicitar pareceres a outros serviços municipais sobre projetos 

elaborados;
i) Dar apoio aos serviços da Câmara Municipal de acordo com orien-

tações superiores;
j) Elaborar estudos de interesse municipal;
k) Executar os trabalhos e levantamentos topográficos, seu cálculo 

e projeção;
l) Executar trabalhos de topografia, agrimensura e cadastro necessários 

à execução de obras municipais;
m) Verificar as cotas de soleira e alinhamento para implantação de 

obras particulares nos casos de loteamentos urbanos e outras obras de 
grande relevância urbanística;

n) Marcar arruamentos, estradas e outras infraestruturas;
o) Proceder à verificação topográfica, quando necessário, das obras 

objeto de empreitada e de administração direta;
p) Elaborar as medições, mapa de trabalhos e orçamentos dos projetos 

elaborados pela Divisão;
q) Monitorizar os consumos de energia nos edifícios, instalações 

municipais e iluminação pública;
r) Coordenar e participar na elaboração de planos e programas ao nível 

da eletrificação e iluminação pública das zonas urbanas, periurbanas e 
rurais do Município;

s) Incentivar e promover ações de utilização de energias alternativas;
t) Promover a utilização racional e eficiente da energia considerando as 

diretivas comunitárias e a regulamentação nacional relativa ao comércio 
de carbono e ao desempenho energético dos edifícios.

u) Coordenar integralmente todas as empreitadas municipais; gerir os 
processos de conceção/construção; coordenar as relações do Município 
com as empreitadas do Estado em curso no Concelho;

v) Elaborar e acompanhar os processos de execução de edifícios, 
espaços exteriores, vias de comunicação, redes de água e saneamento 
e outros equipamentos municipais realizados por conta do Município, 
quer se trate de iniciativa pública ou de efetivação de obras para as 
quais a lei permita imputar encargos a terceiros e que devem realizar -se 
por empreitada;

w) Promover em regime de empreitada:
A construção, beneficiação ou conservação de edifícios do património 

municipal ou a cargo do Município;
A construção, beneficiação ou conservação de mercados, edifícios des-

tinados ao culto religioso e edificações em infraestruturas em cemitérios;
A construção ou beneficiação de estradas e caminhos municipais e 

respetivas obras de arte;
A execução de arruamentos nos aglomerados urbanos e respetivas 

obras de arte;
A construção e beneficiação de zonas verdes e equipamentos urbanos;
A conclusão de obras de urbanização, quer sejam a expensas do Mu-

nicípio, quer com imputação de encargos a urbanizadores;
A verificação da boa execução, por parte das empresas concessioná-

rias, dos trabalhos de abertura de valas e reposição de pavimentos;

x) Assegurar a elaboração das peças procedimentais com vista ao 
lançamento das empreitadas.
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Artigo 13.º
Divisão de Cultura, Património e Museus

1 — A Divisão de Cultura, Património e Museus tem como missão 
coordenar e promover o desenvolvimento das atividades culturais, co-
laborar na conceção e gerir a rede de museus e núcleos museológicos 
municipais e os programas para as artes visuais.

2 — São competências da Divisão de Cultura, Património e Museus, 
nomeadamente:

a) Desenvolver a atividade cultural do Concelho através da promoção 
de programas municipais e de apoio a ações das instituições locais;

b) Proceder ao diagnóstico cultural do Concelho e dinamizar as atu-
ações necessárias à preservação da sua identidade cultural nas suas 
especificidades e pluralidades e à formação de uma cidadania informada 
e aberta ao mundo;

c) Apoiar o desenvolvimento da produção cultural e artística concelhia, 
de natureza profissional e não profissional, bem como as atividades 
culturais de interesse municipal;

d) Gerir as infraestruturas e espaços municipais destinados a ativida-
des culturais e artísticas, nomeadamente nas artes do espetáculo, teatro, 
música e dança, cinema e audiovisuais;

e) Dinamizar e apoiar a realização das feiras de âmbito cultural e artís-
tico, nomeadamente da serra, artesanato, disco, antiguidades entre outras;

f) Incentivar o associativismo no âmbito de difusão dos valores cul-
turais do Concelho e da defesa do seu património;

g) Gerir a Biblioteca Municipal e as atividades que aí se realizam;
h) Estabelecimento de relações e de intercâmbio de atividades com 

Bibliotecas congéneres e bibliotecas escolares, com Entidades e Orga-
nismos Culturais, em especial com os da Região;

i) Conceber um plano editorial e gerir as publicações municipais;
j) Propor aos órgãos competentes a publicação ou apoio à publicação 

de obras ou outros suportes de difusão dos valores culturais;
k) Promover o estudo e registo concelhio das estruturas de cultura 

popular;
l) Estimular as artes e música na rede escolar e na comunidade em geral;
m) A promoção de exposições, concursos, colóquios, conferências, 

sessões de leitura, ações de dinamização e outras atividades de animação 
cultural e socioeducativa;

n) A edição de publicações relacionadas com as atividades do concelho 
ou de divulgação de literatura de âmbito regional e local;

o) Inventariar, estudar, conservar e divulgar as coleções temáticas e 
o acervo geral do Museu Municipal de Tavira;

p) Colaborar na definição de estratégias municipais de salvaguarda 
e valorização patrimonial, de estruturação de uma rede museológica 
municipal qualificada e sustentável;

q) Orientar e coordenar a instalação de núcleos na cidade e território 
concelhio integrados no Museu Municipal de Tavira relativos a diferentes 
formas de organização social, épocas históricas e civilizações;

r) Executar os procedimentos de reconhecimento, inventariação, 
conservação, restauro e valorização do Património Cultural material 
e imaterial;

s) Efetuar estudos e propor ações de defesa, preservação e promoção 
do património histórico, paisagístico, arquitetónico e sócio identitário 
do município;

t) Acompanhar e dinamizar a investigação histórico -arqueológica, 
patrimonial e a participação dos cidadãos na vivência do Centro Histórico 
de Tavira;

u) Emitir pareceres técnicos relativamente ao Património Cultural 
móvel e imóvel;

v) Desenvolver atividades de educação para o património artístico 
e monumental através da ação de serviço educativo e em colaboração 
com outras instituições;

w) Definir regras e metodologias de inventário do Património Cultural 
Concelho;

x) Promover prospeções, sondagens e escavações arqueológicas, 
de emergência, preventivas, de avaliação de potencial arqueológico e 
investigação;

y) Tratar e inventariar o espólio arqueológico exumado;
z) Realizar estudos sobre os espólios resultantes da investigação 

arqueológica;
aa) Conceber e executar projetos de divulgação e valorização do 

património arqueológico;
bb) Estabelecer contactos e a cooperação com redes de museus e 

centros científicos, com equipamentos similares regionais, nacionais 
e estrangeiras;

cc) Promover levantamentos e edições sobre o património arquitetó-
nico, etnográfico, etnológico e imaterial, ou outros de interesse local, 
regional ou nacional;

dd) Assegurar a programação anual das exposições no Palácio da 
Galeria e outros espaços integrados na rede museológica municipal, 

nomeadamente galerias de arte, bem como promover o desenvolvimento 
de um centro de documentação para apoio informativo aos utentes;

ee) Desenvolver e colaborar em projetos de investigação e produção 
no campo das artes, bem como dinamizar no âmbito dos serviços, ações 
de formação interna e externa e de divulgação das atividades;

ff) Promover a formação nas áreas relacionadas com as ciências do 
património e da cultura;

gg) Definir objetivos, coordenar os conteúdos e museografia dos 
projetos expositivos;

hh) Promover contactos com as comunidades, associações e grupos 
que, no âmbito local e regional, se proponham executar ações de recu-
peração do património e salvaguarda do património cultural;

ii) Desenvolver programas de visitas ao património e apoiar os públi-
cos na fruição e reconhecimento do património da região.

Artigo 14.º
Divisão de Aprovisionamento, Trânsito e Equipamentos

1 — A Divisão de Aprovisionamento, Trânsito e Equipamentos tem 
como objetivo assegurar a gestão e a manutenção do património muni-
cipal, nomeadamente equipamentos, edifícios, viaturas e máquinas, a 
gestão de existências e aprovisionamento, bem como apoiar na definição 
de uma política global de mobilidade em todo o concelho, tendo em 
conta condicionantes de natureza regional e dos sistemas de transportes.

2 — Compete à Divisão de Aprovisionamento, Trânsito e Equipa-
mentos, nomeadamente:

a) Gestão de todos os trabalhos de administração direta da Câmara 
Municipal na conservação e manutenção de edifícios municipais (ser-
viços, escolas e habitação);

b) Articular com as Juntas de Freguesia o fornecimento de materiais 
de construção e a gestão das máquinas;

c) Apoiar a organização de eventos com o material e equipamentos 
necessários;

d) Garantir a manutenção e conservação de todos os equipamentos 
municipais fixos e móveis;

e) Assegurar a utilização dos equipamentos de obras e transporte de 
materiais;

f) Coordenar o parque de viaturas e máquinas da Câmara Municipal, 
compreendendo nesta atividade a elaboração de propostas para aqui-
sição destas bem como o funcionamento permanente dos serviços de 
manutenção e, em particular, a estação de serviço e oficinas de mecânica 
automóvel e serralharia;

g) Assegurar a gestão de frota, garantindo a gestão técnica e opera-
cional das viaturas e máquinas municipais;

h) Assegurar a gestão, funcionalidade e segurança de todas as ins-
talações e equipamentos que integram os armazéns municipais e áreas 
de estaleiros;

i) Gerir os serviços de manutenção e reparação de forma a garantir o 
bom e permanente funcionamento da frota de viaturas e máquinas;

j) Manter. o controlo técnico e assegurar a manutenção dos meios de 
transporte e outros equipamentos mecânicos, em termos operacionais 
e patrimoniais, de outras unidades orgânicas;

k) Elaborar propostas de aquisição de materiais de fornecimento 
contínuo, sugerindo o procedimento a adotar;

l) Organizar e manter atualizado o inventário das existências em 
armazém;

m) Promover a gestão das existências necessárias ao bom funciona-
mento dos serviços;

n) Controlar as entradas, saídas e conferência do material adquirido e 
consequente arrumação no armazém, mantendo o mesmo em boas condi-
ções de higiene e funcionalidade, de acordo com a legislação vigente;

o) Promover a elaboração do inventário anual de armazém;
p) Adquirir materiais de apoio às várias secções;
q) Elaborar estudos de tráfego e de planos de circulação, trânsito e 

parqueamento em apoio às atividades de planeamento urbanístico e 
com vista à permanente adequação e melhoria das condições de fun-
cionalidade;

r) Dar parecer sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em 
projetos de loteamento, de transportes escolares e licenciamento de 
transportes públicos, sempre que se justifique, com vista a assegurar 
a melhor integração funcional das respetivas zonas de incidência nas 
redes de circulação existentes;

s) Promover planos de desenvolvimento estratégico e estudos de inter-
ligação nas áreas de transportes, estabelecendo regras de articulação entre 
os operadores dos diferentes modos de transportes públicos e privados;

t) Analisar e proceder à instrução e gestão dos processos de concessão 
de exploração do serviço de transportes às populações;

u) Coordenação dos sistemas de transporte públicos, concessionados 
ou em prestação de serviços;
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v) Analisar permanentemente a adequação dos serviços de transportes 
públicos privados prestados às populações, promovendo os necessários 
estudos e acordos com os agentes operadores nessas áreas, designada-
mente quanto a equipamentos de apoio, circuitos, percursos e horários 
de transporte;

w) Assegurar o transporte de alunos para os centros escolares;
x) Fixar os itinerários e horários dos transportes escolares;
y) Assegurar o transporte social, em articulação direta com as Juntas 

de Freguesia;
z) Assegurar os serviços de transporte de entidades desportivas, recre-

ativas e culturais em viagens de estudos, eventos desportivos e culturais;
aa) Proceder à montagem e conservação de outro equipamento a 

cargo do Município, nomeadamente o que respeita à sinalização na via 
pública ou obras relacionadas com o trânsito;

bb) Conceber e executar medidas de segurança e prevenção rodoviárias;
cc) Dar parecer no condicionamento da circulação rodoviária e pedo-

nal por motivo de obras, eventos desportivos, culturais e recreativos;
dd) Desenvolver projetos de sinalização para o concelho em articu-

lação com as Juntas de Freguesia;
ee) Estabelecer relações permanentes com todos os parceiros que 

integram a Comissão Municipal de Trânsito e Prevenção Rodoviária;
ff) Prestar apoio ao funcionamento da Comissão Municipal de Trânsito 

e Prevenção Rodoviária, (atas, convocatórias, editais, avisos e outros);
gg) Manter atualizado o Regulamento de Trânsito, com os atos nor-

mativos, conforme com a lei;
hh) Apresentar sugestões no referente aos Regulamentos e delibera-

ções municipais que se prendem com a mobilidade dos cidadãos;
ii) Recolher informação sobre as características das infraestruturas 

(estado dos pavimentos, traçados existentes ou previstos) e encaminhar 
as sugestões pertinentes;

jj) Estruturar um sistema de acompanhamento permanente de fun-
cionamento das concessões (transportes urbanos, comboio rodoviário 
turístico, solípedes e áreas tarifadas de parqueamento) e apresentar 
sugestões de gestão na perspetiva do interesse dos utentes;

kk) Coordenar os procedimentos administrativos referentes às con-
dições especiais de mobilidade (residentes nas ruas tarifadas, centro 
histórico, vila -a -dentro, mercado municipal, portadores de deficiência 
motora, casos especiais);

ll) Promover a elaboração de estudos estatísticos, nomeadamente nas 
áreas relativas ao trânsito, mobilidade sinistralidade rodoviária;

mm) Promover os procedimentos legais de recolha e abate de viaturas 
abandonadas ou em estacionamento abusivo da via pública;

nn) Proceder à gestão, construção, reparação ou manutenção da rede 
viária, em articulação com as Juntas de Freguesia, mantendo atualizado 
o respetivo cadastro.

Artigo 15.º
Divisão de Ambiente, Desporto e Equipamentos Desportivos

1 — A Divisão de Ambiente, Desporto e Equipamentos Desportivos 
tem como objetivo promover as medidas de proteção do ambiente, 
através da sensibilização ambiental e valorização dos espaços verdes, 
bem como assegurar a realização das políticas municipais de desenvolvi-
mento desportivo, gestão dos recursos materiais, gestão das instalações 
desportivas municipais, emissão de pareceres relativos à construção ou 
melhoramento das instalações desportivas municipais.

2 — Compete à Divisão de Ambiente, Desporto e Equipamentos 
Desportivos, designadamente:

a) Coordenar as atividades de promoção ambiental;
b) Assegurar, de acordo com o enquadramento legal em vigor, as 

tarefas técnicas relativas ao controlo de poluição hídrica, dos solos, 
sonora e atmosférica, por iniciativa municipal ou atendendo à iniciativa 
dos municípios;

c) Colaborar com o Gabinete de Bombeiros Municipais e Proteção 
Civil e demais entidades com vista à prevenção e eliminação de riscos 
ambientais;

d) Participar em todos os projetos e iniciativas relacionados com a 
proteção ambiental promovendo estratégias de qualidade para o am-
biente urbano (construção sustentável) e de conservação e proteção 
dos solos;

e) Assegurar em consonância com outros serviços municipais, o 
cumprimento do Plano Diretor Municipal no que concerne a todas as 
componentes ambientais, colaborando na fiscalização das áreas de RAN 
e REN REDE NATURA 2000, PNRF e outras protegidas, com o objetivo 
de assegurara a sua preservação;

f) Avaliar situações de incomodidade sonora no âmbito das compe-
tências municipais e assegurar o cumprimento do Regulamento Geral 
Sobre o Ruído;

g) Colaborar na elaboração dos mapas de ruído e no seu cumprimento;

h) Participar na gestão da qualidade do ar, colaborando com as enti-
dades regionais na instalação de promovendo a instalação de redes de 
monitorização do ar;

i) Identificar e diligenciar junto dos proprietários e entidades com 
jurisdição na matéria, a limpeza e desobstrução de linhas de água no 
sentido de minimizar riscos de cheias;

j) Coordenar a gestão do litoral do Município, articulando as ações 
com as demais unidades orgânicas e as entidades exteriores tutelares 
da orla costeira e das praias;

k) Fiscalizar o cumprimento do contrato de gestão para a limpeza 
das praias;

l) Articular e diligenciar junto das autoridades intervenientes a remo-
ção de animais marinhos arrojados nas praias do concelho;

m) Assegurar através de empresas especializadas o controle da popu-
lação murina e blatídea, assim como de outras pragas e espécies nocivas, 
procedendo para tal a atividades regulares de desinfestação;

n) Promover estratégias para a redução de resíduos e para a reciclagem, 
nomeadamente tendo em vista a reciclagem e reutilização;

o) Colaborar na definição de estratégias para a gestão de resíduos 
específicos, sucatas, veículos em fim de vida, eletrodomésticos, en-
tulhos, óleos alimentares e resíduos hospitalares (Centro de Recolha 
Oficial/Canil e Bombeiros Municipais);

p) Promover a qualidade da água fornecida aos munícipes nas zonas 
não abrangidas por rede de distribuição domiciliária, nomeadamente a 
que provém de captações públicas de água subterrânea;

q) Pugnar pela qualidade do serviço prestado pela Tavira Verde, 
Empresa Municipal de Ambiente, EM., nomeadamente no que se refere 
ao fornecimento de água para consumo humano, drenagem de águas 
residuais domésticas e manutenção de espaços verdes, higiene e limpeza 
urbana e recolha e encaminhamento de resíduos sólidos urbanos;

r) Monitorizar os consumos de água nos edifícios e instalações mu-
nicipais, propondo medidas de poupança;

s) Promover o consumo racional de água através de ações de sensi-
bilização que visem a redução do consumo, o aproveitamento da água 
das chuvas e reutilização de águas residuais domésticas;

t) Acompanhar e fiscalizar o contrato de gestão para a manutenção dos 
espaços verdes, monitorizando a qualidade dos mesmos e os consumos 
de água para rega, propondo medidas de melhoria/poupança;

u) Gerir as zonas florestais, nomeadamente o parque de lazer, do 
perímetro florestal da mata da Conceição, emitindo parecer sobre o 
licenciamento de atividades florestais e atividade cinegética em conju-
gação com as entidades externas;

v) Prevenir incêndios através de ações de sensibilização junto da po-
pulação, tendo em conta a silvicultura preventiva, a vigilância, a deteção 
e alerta de incêndios e a avaliação das áreas ardidas;

w) Elaborar e atualizar o Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI);

x) Acompanhar os programas de ação previstos no PMDFCI;
y) Elaborar anualmente o Plano Operacional Municipal;
z) Coordenar a equipa de Sapadores Florestais e elaborar relatórios 

do programa de atividades desenvolvidas pela equipa;
aa) Organizar a atividade desenvolvida nos mercados municipais, 

mercados mensais e feiras anuais do Município de Tavira;
bb) Promover a sensibilização dos concessionários de espaços nos merca-

dos municipais para a adoção de práticas de higiene e segurança alimentar;
cc) Fiscalizar as condições de higiene, nomeadamente no que concerne 

à segurança alimentar, nos estabelecimentos de ensino sob responsa-
bilidade da autarquia e mercados municipais, assim como dar apoio 
técnico aos responsáveis dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
sobre a implementação de um programa de pré -requisitos (PPR) e o 
Sistema HACCP;

dd) Acompanhar o serviço realizado por empresa licenciada referente à 
recolha e encaminhamento dos subprodutos de origem animal produzidos 
pelos comerciantes de pescado nos mercados municipais;

ee) Coordenar o serviço de cemitérios, assegurando os procedimentos 
relativos aos atos fúnebres, nomeadamente as inumações e exumações,

ff) Promover a manutenção e conservação do Cemitério Municipal;
gg) Emitir parecer sobre construções funerárias;
hh) Informar sobre os requerimentos para aquisição de terrenos para 

sepulturas perpétuas e jazigos;
ii) Organizar um serviço de fiscalização sanitária, coordenado por 

um médico veterinário;
jj) Coordenar o serviço do Centro de Recolha Oficial Municipal 

(CRO), cuja atividade integra a captura, alojamento e eutanásia de 
animais de companhia quando não reclamados e apresentem doenças 
que possam por em causa a saúde ou salubridade dos restantes animais 
do centro;

kk) Realizar ações de controlo da população animal através da este-
rilização de animais de rua e animais adotados no CRO;
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ll) Acompanhar o serviço realizado por empresa licenciada referente 
ao encaminhamento de cadáveres de animais de companhia recolhidos 
pelo CRO;

mm) Promover as ações necessárias no âmbito da luta anti -rábica;
nn) Planear, programar, controlar e desenvolver as atividades de 

natureza desportiva que se dirijam à população do concelho;
oo) Preparar e coordenar os planos anuais relativos às atividades físicas 

no âmbito do desporto para todos, terceira idade e cidadãos portadores 
de algum tipo de deficiência

pp) Emitir pareceres acerca da construção ou melhoramento das 
instalações desportivas municipais;

qq) Proceder ao levantamento das necessidades com vista a posterior 
aquisição de equipamentos;

rr) Assegurar a gestão e funcionamento dos equipamentos e ins-
talações desportivas municipais, nomeadamente no que concerne à 
cedência de espaços a coletividades desportivas e outros, conforme o 
regulamento Geral de Gestão, Utilização e Cedência das Instalações 
Desportivas Municipais;

ss) Coordenar o apoio ao desporto escolar;
tt) Coordenar as relações com os clubes e associações desportivas;
uu) Conceber e atualizar as regras de apoio às atividades e eventos 

desportivos;
vv) Preparar os planos de desenvolvimento desportivo;
ww) Elaborar, executar e cumprir as obrigações decorrentes de 

contratos -programa, contratos e protocolos de desenvolvimento desporti-
vos subscritos pelo Município e pelas entidades desportivas do concelho.

Artigo 16.º
Divisão de Assuntos Sociais

1 — A Divisão de Assuntos Sociais tem como missão programar e 
gerir atividades municipais nos domínios da solidariedade e ação social, 
tendo em vista a melhoria das condições de vida da população e dos 
seus grupos mais vulneráveis, bem como a gestão do parque habitacio-
nal, o planeamento e gestão dos serviços e equipamentos educativos, 
promovendo o desenvolvimento educacional do Município de acordo 
com parâmetros de qualidade e inovação e também a concretização das 
medidas adotadas no âmbito da política municipal de juventude.

2 — São atribuições da Divisão de Assuntos Sociais, designadamente:
a) Executar as medidas de política social, designadamente as de apoio 

à infância e aos idosos, que forem aprovadas pela Câmara no domínio 
das atribuições do Município nestes domínios;

b) Acompanhar a construção de equipamentos de saúde, de ação social, 
de forma a preencher as necessidades da comunidade concelhia;

c) Promover ou acompanhar as atividades que visem categorias espe-
cíficas de munícipes carenciados de apoio ou assistência social;

d) Providenciar apoio às instituições privadas de solidariedade social 
concelhias;

e) Propor e participar na viabilização de programas de recuperação 
ou substituição de habitações degradadas, habitadas pelos proprietários 
ou por arrendatários;

f) Cooperar com programas de habitação a custos controlados e de 
renovação urbana;

g) Cooperar com a Câmara na disponibilização de terrenos para a 
construção de habitação social;

h) Prestar apoio ao bom funcionamento dos órgãos consultivos das 
áreas do seu âmbito, nomeadamente, Conselho Local de Ação Social e 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;

i) Garantir o planeamento e gestão eficiente dos recursos habitacionais 
e a ação social do município;

j) Gerir o parque habitacional da autarquia;
k) Participar nas estruturas de acompanhamento dos problemas sociais;
l) Apoiar iniciativas promovidas por entidades exteriores;
m) Acompanhar as problemáticas de saúde comunitária;
n) Coordenar com outras Instituições aspetos de desenvolvimento 

comunitário, nas áreas da habitação, ação social e saúde;
o) Colaborar nas ações de planeamento escolar, nomeadamente na 

atualização da Carta Educativa, gestão de infraestruturas, transportes 
escolares, refeitórios e pessoal;

p) Garantir o planeamento e a gestão eficiente dos recursos educativos 
sob responsabilidade da autarquia;

q) Assegurar o funcionamento dos refeitórios escolares;
r) Planear e acompanhar os transportes escolares;
s) Acompanhar os aspetos processuais da ação Social Escolar, nome-

adamente de subsídios e alojamentos de alunos deslocados;
t) Colaborar com os órgãos diretivos das escolas em aspetos de pla-

neamento e gestão
u) Acompanhar a execução das transferências de competências na 

área da educação da Administração Central para a autarquia;

v) Acompanhar os aspetos de funcionamento adequado das infraes-
truturas escolares;

w) Elaborar o plano anual de Ofertas Educativas para as Escolas da 
Rede Educativa do Concelho;

x) Gerir a Escola Fixa de Trânsito e colaborar com a Divisão de Am-
biente e Energia nas ações de educação ambiental dirigidas às escolas do 
Concelho e com a Divisão de Sistemas de Informação e Cartografia nas 
atividades de formação educativa realizadas no Espaço Internet;

y) Colaborar na programação de construções e equipamentos edu-
cativos, nomeadamente estabelecimentos de educação pré -escolar e 
estabelecimentos das escolas do ensino básico;

z) Promover junto das escolas e da comunidade ações de educação 
para a cidadania e outros valores sociais e apoiar iniciativas exteriores 
neste âmbito;

aa) Apoiar o desenvolvimento de atividades complementares de ação 
educativa na educação pré -escolar e no ensino básico;

bb) Participar no apoio à educação extraescolar e atividades de en-
riquecimento curricular.

cc) Dinamizar a integração social dos jovens, apoiando a sua parti-
cipação em atividades sociais, culturais, artísticas, científicas, políticas 
e económicas;

dd) Apoiar as atividades promovidas por associações juvenis;
ee) Dinamizar as associações juvenis e estudantis e propor formas de 

apoio técnico e financeiro;
ff) Promover o acesso dos jovens à informação, através da criação, 

desenvolvimento e promoção de sistemas integrados de informação;
gg) Promover, criar e desenvolver programas para jovens, desig-

nadamente nas áreas de ocupação de tempos livres, do voluntariado, 
da cooperação, do associativismo, da formação, da mobilidade e do 
intercâmbio;

hh) Assegurar o Gabinete de inserção profissional em conjunto com 
o IEFP.

Artigo 17.º
Divisão de Sistemas de Informação e Cartografia

1 — A Divisão de Sistemas de Informação e Cartografia tem como 
missão a coordenação, estudo, implementação e gestão de sistemas 
automatizados de informação a utilizar ou a fornecer pelos serviços do 
Município, atualizar, manter, conceber e propor a aquisição os aplicações 
que permitam a melhoria da eficiência e da produtividade dos serviços.

2 — Compete, na generalidade, à Divisão de Sistemas de Informação 
e Cartografia:

a) Coordenar as ações destinadas à informatização dos serviços pro-
pondo a aquisição de equipamentos e aplicações, ou o seu desenvolvi-
mento interno, sempre segundo uma exaustiva análise funcional com 
vista a adequar os meios às reais necessidades dos serviços;

b) Apoiar os serviços na utilização e manutenção dos meios informá-
ticos que tenham à sua disposição;

c) Estudar e criar sistemas automatizados e interativos de divulgação 
aos munícipes das atividades dos órgãos e serviços municipais, im-
plementando redes de recolha e difusão de informação que permitam, 
através do recurso a terminais, a descentralização do atendimento aos 
utentes e a prestação de alguns serviços públicos;

d) Elaborar instruções e normas de procedimento quer relativas à 
utilização de equipamentos e aplicações, quer aos limites legais sobre 
o registo de dados pessoais, confidencialidade, reserva e segurança da 
informação;

e) Assegurar a operacionalidade das ligações da rede de dados com 
as Juntas de Freguesia e com as empresas municipais;

f) Coordenar a organização e o funcionamento das redes de telecomu-
nicações municipais, nomeadamente a rede de fibra ótica;

g) Gerir as atividades do Espaço Internet e zelar pelo seu bom fun-
cionamento;

h) Assegurar e coordenar o serviço de comunicações internas;
i) Coordenar o processamento da informação georreferenciada para 

apoio à elaboração dos planos municipais e ordenamento do território;
j) Desenvolver um sistema de informação geográfica do concelho, em 

articulação com todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal, de 
forma a garantir, em permanência, dados atualizados para as decisões e 
intervenções da administração municipal, nomeadamente previstas para 
o cumprimento da legislação em vigor;

k) Promover a elaboração e manter atualizada a cartografia digital e 
temática necessária ao apoio das funções de gestão do município;

l) Criar e manter uma base de dados com informação estatística pro-
duzida no processo de licenciamento e autorização do loteamento, obras 
de urbanização e obras particulares e utilização de espaços edificados;

m) Participar na revisão e atualização do PDM;
n) Preparação de informação para disponibilizar publicamente na 

Internet;
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o) Coordenar gradualmente, junto de cada serviço utilizador, compe-
tências de utilizador em ambiente SIG que funcionarão na dependência 
técnica e hierárquica dos respetivos dirigentes, sem prejuízo da gestão 
centralizada do SIG municipal, designadamente ao nível da definição 
das estruturas de dados, da validação, acesso e segurança da informação 
e dos procedimentos de exploração;

p) Propor os requisitos formais e técnicos a que deverão obedecer os 
projetos particulares de loteamento de forma a poderem ser incorporados 
no SIG, promovendo a respetiva vulgarização junto dos promotores;

q) Promover as medidas técnicas, organizacionais e administrativas 
necessárias à mais ampla utilização, pelas instituições e os particulares, 
dos respetivos serviços e bases de informação, mediante taxas a estabe-
lecer pela Câmara Municipal;

r) Ajustar a infraestrutura tecnológica à otimização do funcionamento 
e exploração do SIG, mediante as necessidades dos respetivos serviços 
municipais;

s) Articular todos os planos, estudos e projetos municipais nos do-
mínios do ordenamento do território e urbanismo, das infraestruturas e 
dos equipamentos, bem como as intenções de intervenção territorial dos 
diversos serviços os quais serão obrigatoriamente incorporados no SIG 
para apoio às deliberações e decisão e à gestão municipal;

t) Recolher informação para manter atualizado o cadastro das redes 
de infraestruturas municipais, das plantas topográficas e das redes de 
infraestruturas municipais;

u) Colaborar nos trabalhos de atualização cartográfica relacionados 
com o sistema de informação geográfica e de cartografia digital;

v) Assegurar a tramitação processual dos pedidos de reprodução da 
cartografia do concelho;

w) Documentar todos os procedimentos relativos à manutenção de siste-
mas de informação nomeadamente, administração de rede de dados e voz, 
cópias de segurança, servidores, equipamentos ativos de rede e terminais.

Artigo 18.º
Gabinete Jurídico

1 — O Gabinete Jurídico tem como missão zelar pela legalidade 
de atuação do Município, prestando assessoria jurídica sobre quais-
quer assuntos, questões ou processos de índole jurídica, assim como 
pugnar pela adequação e conformidade normativa dos procedimentos 
administrativos.

2 — São competências deste Gabinete, enquanto cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, designadamente:

a) Prestar assessoria jurídica aos serviços do Município e aos órgãos 
autárquicos sempre que solicitado;

b) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos graciosos afetos 
à unidade orgânica;

c) Instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública e expropriação;

d) Assegurar o apoio nas ações propostas pela Câmara ou contra ela, 
em estreita articulação com o mandatário da autarquia;

e) Participar na elaboração de novas posturas e regulamentos bem 
como na revisão dos já existentes;

f) Instruir os processos de contraordenações nos termos da lei, bem 
como assegurar o seu acompanhamento;

g) Acompanhar a atividade do Centro de Informação Autárquica do 
Consumidor;

h) Promover ações de informação e defesa dos direitos dos consu-
midores;

i) Instituir mecanismos de mediação de litígios de consumo;
j) Criar e participar em sistemas de arbitragem de conflitos de con-

sumo de âmbito local;
k) Assegurar através do processo de execução fiscal, a cobrança 

coerciva de dívidas, para o qual o Município seja competente, nos 
termos da lei.

PARTE III

Gabinetes não integrados na estrutura flexível

Artigo 19.º
Gabinetes Municipais

1 — Os gabinetes que se encontra na direta dependência do Presidente 
da Câmara, são os seguintes:

a) Gabinete de Apoio ao Presidente;
b) Gabinete de Bombeiros e Proteção Civil.

Artigo 20.º
Gabinete de Apoio ao Presidente

1 — O Gabinete de Apoio ao Presidente é a estrutura de apoio direto ao 
Presidente, no desempenho das suas funções, ao qual compete em geral:

a) Assessorar o Presidente da Câmara nos domínios da preparação da 
sua atuação política e administrativa, recolhendo e tratando os elementos 
necessários para a tomada de decisão;

b) Assegurar a representação do Presidente nos atos que forem por 
este determinados;

c) Promover os contactos necessários e convenientes para um correto 
funcionamento dos serviços e para a prossecução das ações a implemen-
tar com os serviços da Câmara ou órgãos da Administração;

d) Organizar a agenda e as audiências públicas e desempenhar outras 
tarefas que lhe sejam cometidas diretamente pelo Presidente;

e) Coordenar as ações de dinamização das relações institucionais do 
município com entidades e organizações internacionais, públicas ou 
privadas, designadamente no âmbito das geminações com outros muni-
cípios, mobilizando parcerias, reforçando a cooperação internacional;

f) Assessorar os representantes do município na participação e reu-
niões e outros eventos promovidos por entidades de que o município 
seja associado;

g) Articular com os demais serviços municipais, o envio de corres-
pondência oficial, nomeadamente convites, cartões de agradecimento 
e outros no âmbito da realização de eventos que careçam de tratamento 
protocolar;

h) Coordenar os procedimentos relativos às condecorações municipais;
i) Assegurar o apoio administrativo aos vereadores;
j) Garantir, em articulação com os outros serviços municipais, a ela-

boração de resposta a requerimentos e ou pedidos de informação apre-
sentados pelos membros de órgãos municipais ou outras entidades;

k) Prestar apoio ao funcionamento dos Conselhos Consultivos e Co-
missões Municipais.

2 — O Gabinete de Apoio ao Presidente é coordenado por um Chefe 
de Gabinete, coadjuvado por um Adjunto e compreende o necessário 
apoio de secretariado, nos termos da lei.

Artigo 21.º
Gabinete de Bombeiros e Proteção Civil

1 — Na dependência direta do Presidente da Câmara Municipal fun-
ciona o Gabinete de Bombeiros e Proteção Civil, competindo -lhe na 
generalidade:

a) Apreciar projetos de segurança contra riscos de incêndio;
b) Zelar pelas condições de segurança das instalações e equipamentos 

de interesse público;
c) Prestar apoio técnico especializado a todos os outros serviços 

municipais.
d) Emitir parecer técnico sobre o tipo de viaturas e restante material 

de que devem ser dotados;
e) Prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou 
calamidades;

f) Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas;
g) Exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, 

incluindo a urgência pré -hospitalar;
h) Fazer a proteção contra incêndios em edifícios públicos, casas de 

espetáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação 
e de acordo com as normas em vigor, nomeadamente prestando serviço 
de vigilância durante a realização de eventos públicos;

i) Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de proteção 
contra incêndios e outros sinistros;

j) Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos 
domínios da prevenção contra o risco de incêndio e outros acidentes 
domésticos;

k) Assegurar a coordenação dos meios operacionais, em caso de 
catástrofe ou emergência.

l) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emer-
gência e os planos especiais, quando estes existam;

m) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
n) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e 

dos recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC;
o) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-

sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o município, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, quando 
possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 
consequências previsíveis;

p) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no município, bem como sobre elementos relativos às condi-
ções de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas 
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consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
empreendidas em cada caso;

q) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 
em situação de emergência; r) Levantar, organizar e gerir os centros de 
alojamento a acionar em situação de emergência;

s) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execu-
ção de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz 
de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil;

t) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança.

2 — Quando a gravidade das situações e ameaça do bem público o 
justifiquem, podem ser colocados à disposição do Serviço os meios afetos 
a outros serviços da Câmara, precedendo autorização do Presidente ou 
de quem legalmente o substituir.

3 — No município existe um Comandante Operacional Municipal 
(COM), que funciona na dependência hierárquica e funcional do Presi-
dente da Câmara Municipal, a quem compete a sua nomeação.

4 — O comandante do COM é, por inerência, o comandante dos Bom-
beiros Municipais, a quem estão incumbidas as competências indicadas 
na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro.

PARTE VI
Disposições Finais

Artigo 22.º
Mapa de pessoal

O presente regulamento obriga à afetação do pessoal, face à nova 
realidade organizacional definida, competindo ao Presidente da Câ-
mara fazer os respetivos ajustamentos ao Mapa de Pessoal, afetando a 
cada unidade ou subunidade orgânica os recursos humanos necessários.

Designação 
dos cargos dirigentes 

Qualificação 
dos cargos dirigentes Grau Número 

de lugares 

Chefe de divisão . . . . . Direção intermédia . . . . 2.º 10 
Chefe de divisão . . . . . Direção intermédia . . . . 3.º 1 

Artigo 23.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Tavira, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 80, de 26 de abril de 2010, bem como todas as disposições 
regulamentares ou ordens de serviço, que contrariem o disposto no 
presente Regulamento.

Artigo 24.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês sub-
sequente à sua publicação no Diário da República.

Artigo 25.º
Interpretação

Compete ao Presidente da Câmara Municipal decidir sobre eventuais 
dúvidas de interpretação ou omissões do presente Regulamento.

ANEXO I

(quadro a que se refere o n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto (que 
a republicou) e pelas Leis n.º(s) 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro) 

 Organigrama dos serviços da Câmara Municipal de Tavira 

  
 206631562 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Despacho n.º 748/2013
Na sequência da reorganização dos serviços municipais e para efeitos 

do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, faz -se 
público que a Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo, reunida em 
sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012, aprovou, sob proposta da 
Câmara Municipal, de 14 de dezembro de 2012, o modelo de estrutura 
hierarquizada, composta pelas seguintes unidades orgânicas flexíveis:

1) Divisão Técnica — liderada por um titular de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau/Chefe de Divisão;

a) Unidade Orgânica de 3.º Grau liderada por um titular de cargo de 
direção intermédia de 3.º grau;

2) Divisão Administrativa e Financeira — liderada por um titular de 
cargo de direção intermédia de 2.º grau/Chefe de Divisão;

3) Divisão de Educação Social e Cultural — liderada por um titular 
de cargo de direção intermédia de 2.º grau/Chefe de Divisão;

E, ainda nos termos do artigo 10.º do EPDAL um Dirigente do Ser-
viço Municipal de Proteção Civil, ao abrigo da legislação especifica, 
equiparado a um cargo de direção intermédia de 3.º grau;

Foi ainda aprovado o Regulamento Orgânico do Município de Torre 
de Moncorvo, que se anexa e integra o presente despacho, e encontra-se 
disponível ao público e no site www.torredemoncorvo.pt

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.

Regulamento orgânico

CAPÍTULO I

Organização dos serviços municipais

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura Hierarquizada, constituída por:

Unidades orgânicas flexíveis de 2.º e 3.º graus;
Subunidades orgânicas.
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Artigo 2.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

1 — Unidade e eficácia da ação;
2 — Aproximação dos serviços aos cidadãos;
3 — Desburocratização;
4 — Racionalização de meios;
5 — Eficiência na afetação dos recursos públicos;
6 — Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
7 — Garantia da participação dos cidadãos;
8 — Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade admi-

nistrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais 
compete ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas na 
lei.

SECÇÃO II

Estruturação dos Serviços

Artigo 4.º
Estruturas formais

1 — Os serviços organizam -se de acordo com a estrutura das seguintes 
categorias de unidades orgânicas de caráter permanente e flexível:

a) Estrutura flexível — integra as seguintes unidades e subunidades 
orgânicas:

I. Divisões Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades 
orgânicas flexíveis de 2.º grau, fixadas pela Assembleia Municipal e são 
lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau — são 
unidades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas 
de atuação do Município;

II. Unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau, fixadas pela Assembleia 
Municipal sob proposta da Câmara e são lideradas por titulares de cargos 
de direção intermédia de 3.º Grau;

III. Secções — não concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas 
flexíveis mas antes para o n.º máximo de subunidades orgânicas — são 
coordenadas por um coordenador técnico — criadas obrigatoriamente no 
âmbito de unidades orgânicas flexíveis ou nucleares, para prossecução 
de funções de natureza executiva e atividades instrumentais.

Artigo 5.º
Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais 
no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do 
Município, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
f) Outras estruturas informais.

2 — Áreas de atividade das estruturas informais:
a) Cada estrutura informal disporá de caracterização das respetivas 

atribuições e competências a definir e aprovar pelo Presidente da Câ-
mara.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado um responsável 
por despacho do Presidente da Câmara, ao qual não poderá ser atribuída 
qualquer remuneração adicional.

Artigo 6.º
Serviços enquadrados por legislação específica

1 — São serviços enquadrados por legislação específica:
a) O Gabinete de Apoio ao Presidente;
b) O Gabinete de Técnico de Património;
c) O Serviço Municipal de Proteção Civil;

2 — Os serviços referidos no número anterior não concorrem para 
o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e a sua criação está 
sujeita a regras especiais não subordinadas ao Regime Jurídico de Or-
ganização dos Serviços das Autarquias Locais.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das Unidades Orgânicas

Artigo 7.º
Atribuições e deveres das unidades orgânicas

1 — As atribuições e competências específicas das unidades orgânicas 
nucleares e flexíveis constam do capítulo II.

2 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas e 
especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domínios de atuação 
que lhes venham a ser cometidos:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as 
de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no 
âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação 
administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos. 
Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas 
de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes possam 
condicionar a boa execução das atividades planeadas;

k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que interve-
nham;

l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões 
do Presidente da Câmara e ou deliberações dos órgãos municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

3 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, 
na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente ins-
truídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do 
interesse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas do Município;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente 

da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações 

dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

4 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

articulando com os objetivos gerais estabelecidos;
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b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-
viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação ao munícipe e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos trabalhadores;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

CAPÍTULO II

Atribuições e competências das unidades
orgânicas flexíveis

Artigo 8.º
Atribuições gerais das unidades orgânicas

São atribuições gerais das unidades orgânicas, para além das compe-
tências comuns referidas no artigo 7.º, designadamente:

1) Promover, através dos respetivos grupos de atividade, a execução 
de todas as tarefas que se insiram naqueles domínios, de acordo com 
os critérios aplicáveis e critérios de boa gestão;

2) Dar apoio aos órgãos do município;
3) Promover a elaboração de estudos conducentes à melhoria de 

funcionamento dos serviços, em especial no que respeita às estruturas, 
métodos de trabalho e equipamento;

4) Participar na elaboração e atualização de manuais de organização 
interna de cada serviço;

5) Colaborar com os demais serviços no estudo e seleção de dados 
suscetíveis de tratamento informático;

6) Desenvolver todas as tarefas administrativas no que concerne à 
boa gestão de pessoal.

Artigo 9.º
Divisão Administrativa e Financeira

A Divisão Administrativa e Financeira é dirigida por um chefe de 
divisão municipal, diretamente dependente do presidente da Câmara 
Municipal.

Artigo 10.º
Competências da Divisão Administrativa e Financeira

Para além das competências comuns referidas no artigo 7.º, compete 
à Divisão Administrativa e Financeira:

1) Secretariar as reuniões da Câmara Municipal;
2) Prestar apoio técnico -administrativo aos órgãos autárquicos;
3) Certificar, mediante despacho superior, quando necessário, os 

factos e atos que constem dos arquivos municipais e que não sejam de 
caráter confidencial ou reservado;

4) Autenticar todos os documentos e atos oficiais dos órgãos do 
município;

5) Exercer as funções de oficial público;
6) Exercer as funções de delegado da Inspeção -geral das Atividades 

Culturais;
7) Manter atualizados os bens patrimoniais do município;
8) Organizar os documentos de prestação de contas e colaborar na 

elaboração do relatório de atividades, bem como no plano plurianual 
de investimentos e orçamento;

9) Conservar sob a sua guarda e responsabilidade, nos Paços do 
Concelho, o arquivo administrativo municipal;

10) Organizar e promover ações regulares de formação e aperfeiço-
amento profissional de todo o pessoal da área administrativa do mu-
nicípio;

11) A direção e superintendência do pessoal afeto à Divisão;
12) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos 

domínios da administração dos recursos humanos, financeiros e patri-
moniais, de acordo com as disposições legais aplicáveis e critérios de 
boa gestão;

13) Apoiar juridicamente os órgãos do município, emitindo pareceres, 
regulamentos, contratos, declarações de utilidade pública, etc.;

14) Velar pelo cumprimento da legislação e normas municipais, bem 
como organizar processos de contencioso e oficial público;

15) Organizar e dar sequência aos processos administrativos de in-
teresse do município quando não existam subunidades orgânicas com 
essa finalidade;

16) Executar tarefas inerentes à receção, exposição, classificação e 
arquivo de todo o expediente;

17) Prover e zelar pela arrecadação de todas as receitas do municí-
pio;

18) Assegurar a gestão e manutenção de todas as instalações e supe-
rintender no pessoal auxiliar;

19) Organizar a prestação de conta e participar na elaboração do 
relatório e plano de atividades;

20) Propor e colaborar na definição de estratégias de desenvolvimento 
económico e social do município;

21) Promover e colaborar na elaboração dos planos de atividades e 
orçamento do município;

22) Promover e coordenar a recolha de elementos estatísticos socio-
económicos de interesse municipal;

23) Promover e participar na elaboração do relatório anual de ati-
vidades;

Artigo 11.º
Divisão Técnica

A Divisão Técnica é dirigida por um chefe de divisão municipal, 
diretamente dependente do presidente da Câmara Municipal.

Artigo 12.º
Competências da Divisão Técnica

Para além das competências comuns referidas no artigo 7.º, compete 
à Divisão Técnica, genericamente:

a) Direção do pessoal afeto à Divisão;
b) Direção das atividades a cargo da divisão e coordenação das ati-

vidades;
c) Colaboração na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos 

e Orçamento Municipal;
d) Coordenação do relatório de atividades da divisão;
e) Coordenação da elaboração de propostas de instruções, ordens de 

serviço, despachos, posturas e regulamentos necessários ao exercício 
das atividades da divisão;

f) Assegurar a conservação e manutenção das infraestruturas e equi-
pamentos sociais sob sua responsabilidade;

g) Assegurar a gestão e manutenção do parque de máquinas e via-
turas do município; Propor e colaborar na definição de estratégias de 
desenvolvimento económico e social do município;

h) Promover e colaborar na elaboração dos planos de atividades e 
orçamento do município;

i) Promover e coordenar a recolha de elementos estatísticos socioe-
conómicos de interesse municipal;

j) Elaboração de candidaturas a fundos comunitários e respetiva.
k) Promover e participar na elaboração do relatório anual de ativi-

dades.
Artigo 13.º

Divisão de Educação, Social e Cultural
A Divisão de Educação, Social e Cultural é dirigida por um chefe de 

divisão municipal, diretamente dependente do presidente da Câmara 
Municipal.
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Artigo 14.º
Competências da Divisão de Educação, Social e Cultural

Para além das competências comuns referidas no artigo 7.º, compete 
à Divisão de Educação, Social e Cultural, nomeadamente:

a) Promover o desenvolvimento da atividade cultural e turística;
b) Fomentar e implementar estruturas destinadas à infância, juventude, 

terceira idade e ocupação de tempos livres;
c) Estudar e executar ações de conservação e defesa do património 

cultural paisagístico e urbanístico do município;
d) Promover o desenvolvimento da atividade social e educacional;
e) Fomentar e implementar estruturas destinadas à infância, juventude, 

terceira idade e ocupação de tempos livres;
f) Fomentar a construção de instalações e desenvolvimento de equi-

pamento para a prática desportiva e recreativa com interesse municipal;
g) Dar execução aos programas constantes do plano de atividades do 

município na área da saúde.

Artigo 15.º
Unidade orgânica flexível dirigida por cargo 

de direção intermédia de 3.º grau

Recrutamento
O recrutamento será feito por procedimento concursal, Licenciados 

em Engenharia Civil ou Arquitetura, dotados de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
e que reúnam no mínimo dois anos de experiência como trabalhador 
da administração pública e na área das atribuições da unidade orgânica 
flexível.

O contrato será em regime de comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, aplicando -se -lhe, 
com as devidas adaptações, a legislação referente ao recrutamento de 
dirigentes de direção intermédia de 1.º e 2.º grau.

Artigo 16.º
Unidade orgânica flexível dirigida por cargo 

de direção intermédia de 3.º grau

Nível remuneratório
O nível remuneratório será de 2.025,35€, correspondente à 6.ª posição 

remuneratória da carreira geral de técnico superior.

Artigo 17.º
Unidade orgânica flexível dirigida por cargo 

de direção intermédia de 3.º grau

Competências
Para além das competências comuns referidas no artigo 7.º, compete 

ainda à unidade orgânica flexível dirigida por cargo de direção intermédia 
de 3.º grau as relacionadas com os serviços concretamente:

a) Elaborar ou dar parecer sobre projetos de interesse municipal, 
acompanhar a sua execução e proceder à sua avaliação;

b) Assegurar as ligações necessárias e cooperar com outras entidades 
e organismos em matéria de planeamento;

c) Promover e acompanhar os planos de ordenamento físico na área 
do município;

d) Dar parecer sobre os processos de obras particulares que careçam de 
despacho ou deliberação e promover as vistorias necessárias à emissão 
de licenças e organizar e informar os processos de reclamação referentes 
a construções urbanas;

e) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e normas sobre cons-
truções particulares, bem como assegurará a sua conformidade com os 
projetos aprovados;

f) Fiscalizar preventivamente a área territorial do município de forma 
a impedir a construção clandestina;

g) Emitir pareceres sobre os prédios de loteamento de particulares e 
fiscalizar a sua execução.

Artigo 18.º
Competências da unidade orgânica flexível dirigida

por cargo de direção intermédia de 3.º grau

Serviço Municipal de Proteção Civil
1 — Para além das competências comuns referidas no artigo 7.º, 

compete ainda à unidade orgânica flexível dirigida por cargo de direção 

intermédia de 3.º grau, dirigida pelo comandante operacional munici-
pal (COM), as que decorrem da lei de Bases da Proteção Civil (Lei 
n.º 27/2006, de 3 de julho) concretamente:

a) Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro 
que ocorram na área do concelho;

b) Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com 
vista à articulação de meios face a cenários previsíveis;

c) Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de âm-
bito exclusivamente operacional, com os comandantes dos corpos de 
bombeiros;

d) Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção opera-
cional no respetivo município;

e) Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 
aconselhem;

f) Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito muni-
cipal, nas situações previstas no plano de emergência municipal, bem 
como quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de 
mais de um corpo de bombeiros.

2 — A sua nomeação será efetuada nos termos do n.º 4 do artigo 13.º 
da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, de entre o universo de recruta-
mento que a lei define para os comandantes operacionais distritais.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 19.º
Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem caráter meramente 
ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do Município 
de Torre de Moncorvo.

Artigo 20.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, 
constante do Despacho n.º 1518/2011, publicado Diário da República, 
2.ª série, n.º 12, de 18 de janeiro de 2011.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente regulamento orgânico e as deliberações que o integram 
entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. 

  
 206654615 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Despacho n.º 749/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se pública a Estrutura Nuclear 
da Câmara Municipal de Torres Novas, a Estrutura Orgânica Flexível e 
as disposições regulamentares relativas ao recrutamento dos dirigentes 
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intermédios de 3.º grau, documentos aprovados por deliberação da 
Assembleia Municipal, de 27 de dezembro.

Mais se torna pública a concomitante afetação dos trabalhadores do 
mapa de pessoal da Autarquia e a criação das subunidades orgânicas fle-
xíveis, determinada pelos despachos por mim exarados, n.os GP 19/2012 
e GP 20/2012 datados de 28 de dezembro do corrente ano.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Preâmbulo
A presente alteração ao regulamento da organização dos serviços mu-

nicipais tem na sua base a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu 
à adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal Dirigente dos 
Serviços e Organismos da Administração, Regional e Local do Estado, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto insere -se na produção de diversos 
diplomas legislativos decorrentes da assinatura do memorando de enten-
dimento entre o governo português e a Troika. O mencionado diploma 
estabelece no n.º 1 do artigo 25.º, a obrigatoriedade dos municípios 
adequarem o seu modelo organizativo às regras e critérios nela previstos, 
até 31 de dezembro de 2012.

A aplicação dos critérios propostos, no universo do Município de 
Torres Novas, implicou uma diminuição significativa do n.º de cargos 
dirigentes, acarretando mudanças significativas na estrutura orgânica dos 
serviços municipais, condição indissociável da necessidade de repensar 
a organização, gestão e direção do trabalho autárquico aglutinando -se, 
por esta via, áreas de trabalho.

Quanto às competências definidas para as várias unidades nucleares 
e flexíveis, o presente regulamento adotou o modelo seguido na úl-
tima revisão do Regulamento de Organização dos serviços Municipais, 
aprovado em dezembro de 2010, introduzindo -se alterações pontuais, 
decorrentes da aglutinação de áreas referida.

Nos termos do disposto no artigo 6.º do diploma legal acima men-
cionado, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovar o modelo de estrutura orgânica e a estrutura nuclear, 
definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como 
definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, de subunida-
des orgânicas e de equipas de projeto, cumpridos que sejam as regras e 
critérios agora previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Assim, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o Decreto -Lei n.º 305/09, de 23 de outubro, 
e de acordo com o disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º e na 
alínea  a) do n.º 6 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/ 2002, de 11 de janeiro, são apro-
vadas as alterações à estrutura orgânica para os serviços municipais, 
de acordo com o presente Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, por deliberação da Câmara Municipal de Torres Novas, de 
21 de dezembro de 2012 e aprovação da Assembleia Municipal, em 27 
de dezembro de 2012.

CAPÍTULO I

Enquadramento

Artigo 1.º
Missão

A missão do Município de Torres Novas consiste em: «Promover um 
conjunto de ações com vista à coesão social, no quadro do desenvolvi-
mento sustentável».

Artigo 2.º
Visão

O Município de Torres Novas adota a seguinte visão: «Consolidação 
de uma posição privilegiada, traduzida num reforço do seu sistema 
económico empresarial e residencial, potenciada pela afirmação das 
vertentes cultural, social, ambiental do conhecimento e da criatividade.»

Artigo 3.º
Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos do Município resultam do Planeamento 
Estratégico do Município “Torres Novas.pt” em articulação com a Es-
tratégia “Europa 2020”, assentando em três vetores/prioridades que se 
reforçam mutuamente:

Crescimento inteligente baseado numa administração competitiva em 
matéria de conhecimento e inovação;

Crescimento sustentável promovendo políticas mais eficientes em 
matéria de utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva;

Crescimento inclusivo no reforço do emprego e da coesão social.

Artigo 4.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços do Muni-
cípio orientam -se pelos princípios vertidos no artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro: «…princípio da unidade e eficácia da 
ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-
titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo».

Artigo 5.º
Modelo

1 — A organização interna dos serviços municipais adota o modelo 
de estrutura hierárquica, constituída por:

a) Unidades orgânicas nucleares;
b) Unidades orgânicas flexíveis;
c) Subunidades orgânicas flexíveis;
d) Unidades Atípicas decorrentes de imposição legal.

2 — O organograma da macroestrutura dos serviços municipais consta 
do Anexo I ao presente Regulamento.

3 — A Estrutura Nuclear define a estrutura nuclear dos serviços mu-
nicipais e a competência das respetivas unidades orgânicas;

4 — A Estrutura Flexível define a estrutura flexível dos serviços 
municipais e a competência das respetivas unidades orgânicas e das 
unidades atípicas decorrentes de imposição legal.

Artigo 6.º
Unidades orgânicas Nucleares

São constituídas as seguintes unidades orgânicas nucleares:
a) Departamento de Administração Económica e Social (DAES);
b) Departamento de Intervenção Territorial (DIT).

Artigo 7.º
Unidades orgânicas flexíveis

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município é 
fixado em 6 (seis) unidades a prover com direção intermédia de 2.º grau 
(Chefe de Divisão) e 2 (duas) unidades a prover com cargo direção inter-
média de 3.º grau, nos termos artigo 10.º do Decreto  -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro.

Artigo 8.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013.

Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais e Atribuições 
e Competências das Respetivas Unidades Orgânicas

Artigo 1.º
Definição das unidades orgânicas nucleares

O Município de Torres Novas estrutura -se em torno das seguintes 
unidades orgânicas nucleares:

a) Departamento de Administração Económica e Social (DAES);
b) Departamento de Intervenção Territorial (DIT).

Artigo 2.º
Funções Comuns às Unidades Orgânicas Nucleares

Constituem funções comuns às diversas unidades orgânicas nucleares:
a) Desenvolver uma gestão centrada nos destinatários (internos e 

externos), capaz de acompanhar a evolução do ambiente envolvente, 
identificando as oportunidades e ameaças, desenvolvendo visões con-
certadas de futuro, alinhadas com as politicas e orientações superiores, 
garantindo a legalidade, a transparência e a coerência global na atuação 
da organização;
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b) Elaborar e submeter à aprovação superior as instruções, circula-
res, regulamentos e normas necessárias ao correto exercício das suas 
atividades, bem como propor medidas de política mais adequadas no 
âmbito de cada unidade;

c) Exercer as tarefas que lhes forem superiormente determinadas no 
âmbito da atividade municipal ou outras desenvolvidas por entidades 
com as quais o Município celebre acordos ou protocolos de cooperação 
ou parceria;

d) Assegurar a execução das deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal, bem como despachos do Presidente e Vereadores nas áreas 
dos respetivos serviços;

e) Coordenar, orientar e gerir as atividades dos serviços dependentes e 
assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos determinados;

f ) Preparar os processos e elaborar informações no âmbito das res-
petivas competências;

g) Colaborar na elaboração dos documentos previsionais e documentos 
de prestação de contas;

h) Colaborar com os serviços competentes na organização dos proces-
sos para abertura de concursos ou outros procedimentos para aquisição 
de bens e serviços da unidade;

i) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aper-
feiçoamento organizacional e racionalização de recursos humanos e 
materiais;

j) Colaborar com as demais unidades do Município na prossecução 
das atividades do Município;

k) Dirigir os trabalhadores afetos à unidade;
l) Colaborar diretamente nas ações e ou programas de modernização 

autárquica estabelecidos pelo executivo;
m) Produzir elementos de avaliação do desempenho da Unidade que 

traduzam, designadamente, o seu grau de eficiência e eficácia;
n) Garantir a organização e atualização do arquivo de legislação e 

demais documentos relacionados com a sua competência;
o) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regu-

lamento ou despacho do Presidente da Câmara.

Artigo 3.º
Atribuições e competências do Departamento 

de Administração Económica e Social
1 — O Departamento de Administração Económica e Social tem 

como missão garantir a prestação de todos os serviços que assegurem 
o regular funcionamento do Município, quer nas áreas de suporte quer 
operativas.

2 — Compete ao Departamento de Administração Económica e Social 
nas áreas de suporte:

No âmbito da direção:
a) Dirigir, coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada 

as atividades que se enquadrem nos domínios da gestão económico-
-financeira, da administração geral e patrimonial e prestar apoio técnico, 
jurídico e administrativo à administração municipal, de acordo com os 
recursos existentes;

b) Apoiar a Câmara no processo de tomada de decisões quanto ao 
desenvolvimento organizacional dos serviços municipais, ao planea-
mento e controlo de execução das atividades e orçamentos municipais, 
à modernização administrativa e inovação tecnológica e, em geral, à 
mais racional gestão dos recursos municipais, numa ótica de eficácia, 
eficiência e economicidade;

c) Coordenar a elaboração dos documentos previsionais e acompanhar 
a sua execução;

d) Superintender à gestão de pessoal, no que respeita à componente 
financeira, à gestão global do mapa de pessoal e de carreiras, ao recru-
tamento e seleção, à formação profissional, à ação social no quadro do 
sistema global e proceder à avaliação do desempenho;

e) Preocupação com a rentabilidade dos recursos existentes, sugerindo 
a sua partilha e correta afetação de uso;

f ) Coordenar a elaboração dos procedimentos no domínio da con-
tratação pública, em conformidade com a legislação em vigor, bem 
como proceder ao acompanhamento dos mesmos, do ponto de vista 
administrativo até à respetiva adjudicação.

No âmbito dos recursos humanos:
a) Dirigir, coordenar, planificar e desenvolver as atividades que se 

enquadrem no domínio da gestão de recursos humanos;
b) Zelar pelo cumprimento dos procedimentos administrativos nos 

termos da legislação em vigor;
c) Coordenar, analisar e tratar toda a documentação pertinente em 

matéria de gestão de recursos humanos;
d) Acompanhar as operações de recrutamento, seleção e acolhimento 

do pessoal municipal;

e) Conceber e propor mecanismos adequados ao melhor aproveita-
mento dos recursos humanos no âmbito municipal;

f ) Gerir o sistema de formação profissional com vista à preparação 
do pessoal em serviço para funções mais exigentes e de valorização 
profissional e individual dos trabalhadores;

g) Desenvolver a aplicação criteriosa do sistema de avaliação;
h) Assegurar o desenvolvimento de ações de higiene, segurança e 

saúde nos locais de trabalho;
i) Propor medidas adequadas à simplificação e desburocratização 

dos respetivos serviços;
j) Desenvolver as ligações funcionais/horizontais com todas as divi-

sões orgânicas da CMTN;
k) Desempenhar outras funções que se enquadrem no âmbito da 

divisão e que sejam superiormente solicitadas.

No âmbito da assessoria jurídica:
a) Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços 

municipais;
b) Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico — jurídico 

dos atos administrativos municipais;
c) Colaborar na elaboração de projetos de posturas e regulamentos 

municipais e providenciar pela sua atualidade e exequibilidade;
d) Elaborar minutas de protocolo e contratos;
e) Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de utili-

dade pública de bens e direitos a expropriar, acompanhar os respetivos 
processos de expropriação ou de requisição ou constituição de qualquer 
encargo, ónus ou restrição que sejam consentidos por lei para o desem-
penho regular das atribuições do Município;

f ) Promover a divulgação e o conhecimento oportuno da legislação, 
regulamentos e normas essenciais à gestão municipal;

g) Propor a adoção de novos procedimentos ou a alteração dos mes-
mos, por parte dos serviços Municipais, em especial quando exigidos 
pela alteração de disposições legais ou regulamentares;

No âmbito do contencioso:
a) Proceder ao registo, organização e controlo dos processos de co-

brança coerciva de dívidas ao município passíveis de execução fiscal, 
assegurando a instauração e tramitação dos correspondentes processos 
de execução fiscal, bem como, relativamente a estes, propor decisão com 
vista à sua extinção nas suas diversas modalidades: pagamento, pres-
crição, caducidade, declaração em falhas, anulação do débito e outros;

b) Organizar e acompanhar a instrução dos processos de contraorde-
nações, bem como, no âmbito destes, elaborar as respetivas propostas 
de decisão;

No âmbito do expediente e apoio aos órgãos autárquicos:
a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo do Município 

através de aplicação informática apropriada, bem como, assessorar o 
órgão executivo, sempre que se revele necessário;

b) Elaborar as atas das sessões do órgão deliberativo do Município 
através de aplicação informática apropriada, bem como, assessorar o 
órgão deliberativo, sempre que se revele necessário;

c) Coordenar a receção e expedição geral da documentação através 
de aplicação informática apropriada;

d) Coordenar o serviço de reprografia, telefone, atendimento e as-
segurar a informação aos munícipes em relação aos serviços prestados 
pela câmara.

3 — Compete ao Departamento de Administração Económica e Social 
nas áreas operativas de educação e cultura:

No âmbito da direção:
a) Elaborar propostas de instruções, circulares normativas, posturas e 

regulamentos necessários ao exercício das atividades do departamento;
b) Articular as atividades educadoras do município, as ofertas edu-

cativas e culturais dirigidas a toda a população, na perspetiva da apren-
dizagem ao longo da vida;

c) Efetuar levantamentos, estudos e inquéritos caracterizadores da 
situação do concelho nas áreas da ação social, educação, cultura, des-
porto e juventude;

d) Planear a instalação de equipamentos para e educação e para a 
cultura de interesse municipal;

e) Gerir a rede de bibliotecas do município e a sua articulação com 
as bibliotecas escolares, na perspetiva da promoção do livro e da leitura 
pública;

f ) Coordenar a atividade editorial do município e o apoio a iniciativas 
editoriais de interesse cultural para o município;

g) Planear e concretizar os apoios do município ao associativismo 
cultural, desportivo e juvenil;
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h) Promover o estudo, a salvaguarda e a reutilização pública do 
património cultural, material e imaterial, do património edificado, e do 
património natural e paisagístico;

i) Coordenar a organização e o funcionamento das instituições muse-
ológicas pertencentes ao município, promovendo o seu funcionamento 
em rede com outras instituições locais ou nacionais;

j) Administração das redes de estabelecimentos pré -escolares e do 
ensino básico do concelho;

k) Planear, gerir e desenvolver a rede educativa do concelho, na pers-
petiva de reforço e melhoria das ofertas qualificadoras das competências 
académicas e sociais da população;

l) Coordenar as atividades e os projetos educativos do município, 
reforçando e qualificando a intervenção e as ofertas educativas locais.

Artigo 4.º
Atribuições e competências do Departamento 

de Intervenção Territorial
1 — O Departamento de Obras e Ambiente tem por missão dirigir 

os serviços e unidades orgânicas, de forma a assegurar uma melhoria 
nos serviços prestados ao nível das infraestruturas de base, na execução 
das obras municipais e na qualidade do ambiente, contribuindo para a 
promoção da qualidade de vida dos munícipes.

2 — Compete ao Departamento de Obras e Ambiente:
a) Informar o Presidente sobre o andamento dos estudos, projetos e 

obras municipais, bem como prestar à Câmara todos os esclarecimentos 
referentes aos mesmos, quando para isso solicitado;

b) Propor e colaborar na definição das estratégias de desenvolvimento 
económico e social do município;

c) Colaborar na organização dos processos para abertura de concursos 
de execução, conceção e concessão de empreitadas de obras públicas, 
assegurando a sua gestão através da plataforma eletrónica;

d) Assegurar a fiscalização qualificada das empreitadas de obras 
públicas;

e) Estabelecer contactos com outras entidades visando o bom an-
damento de estudos, projetos de obras e processos com eles relacio-
nados;

f ) Manter um esforço crescente de planeamento e programação das 
diversas atividades de forma a responder de forma flexível às diferentes 
necessidades, quer programadas, quer imprevistas;

g) Assegurar uma estreita articulação funcional com os outros serviços, 
bem como com as juntas de freguesia, devendo prestar, quer a estas quer 
a outros agentes sociais locais, apoio técnico e logístico, sempre que for 
superiormente solicitado;

h) Assegurar a elaboração de estudos, projetos e cálculos de enge-
nharia, relativos a infraestruturas e equipamentos;

i) Promover a elevação dos critérios gerais de gestão das atividades 
do departamento no sentido de viabilizar a médio prazo a sua passagem 
para novos modelos institucionais de gestão;

j) Promover, junto do Serviço Responsável pelo Aprovisionamento, 
Contratos e Armazém, às diligências necessárias à manutenção de um 
stock equilibrado de materiais.

Estrutura Flexível dos Serviços Municipais  e Atribuições 
e Competências das Respetivas Unidades Orgânicas

Artigo 1.º
Definição das unidades orgânicas flexíveis

O Município de Torres Novas estrutura -se em torno das seguintes 
unidades orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Educação e Cultura;
b) Divisão Financeira;
c) Divisão de Serviços Municipais;
d) Divisão de Vias Municipais e Trânsito;
e) Divisão de Administração Urbanística;
f ) Divisão de Tecnologias de informação, comunicação e moderni-

zação administrativa;
g) Educação e Ação Social;
h) Cultura e Turismo;

Artigo 2.º
Atribuições e Competências da Divisão de Educação e Cultura
1 — A Divisão de Educação e Cultura tem como missão articular 

as atividades educadoras do município, as ofertas educativas, sociais e 
culturais dirigidas a toda a população, na perspetiva da competitividade 
territorial, da sustentabilidade social, do reforço das qualificações e da 
aprendizagem ao longo da vida, da valorização cultural e patrimonial.

2 — Compete à Divisão, ao nível da direção:
a) Dirigir o pessoal afeto à divisão, planeando e coordenando as 

atividades e serviços a seu cargo;
b) Elaborar propostas de instruções, circulares normativas, posturas e 

regulamentos necessários ao exercício das atividades da divisão;
c) Efetuar levantamentos, estudos e inquéritos caracterizadores da 

situação do concelho nas áreas de atuação da divisão;
d) Coordenar todas as atividades a desenvolver no âmbito das com-

petências municipais na área da educação, ação e intervenção social, 
cultura e turismo;

e) Planear, gerir e desenvolver a rede educativa do concelho, na 
perspetiva de melhoria das ofertas qualificadoras das competências 
académicas e sociais da população;

f ) Coordenar as intervenções municipais no domínio da ação social, 
em articulação com os restantes agentes e estruturas locais, no sentido 
da otimização dos apoios prestados;

g) Gerir a rede de bibliotecas do município e a sua articulação com 
as bibliotecas escolares, na perspetiva da promoção do livro e da leitura 
pública;

h) Coordenar a atividade editorial do município e o apoio a iniciativas 
editoriais de interesse cultural para o município;

i) Promover o estudo, a salvaguarda e a reutilização pública do pa-
trimónio cultural, material e imaterial, do património edificado, e do 
património natural e paisagístico;

j) Planear os apoios do município ao associativismo cultural, social, 
desportivo e juvenil;

k) Coordenar a promoção turística local;
l) Apoiar as manifestações culturais desportivas e juvenis organizadas 

por associações, coletividades, estruturas coordenadoras e juntas de 
freguesia do concelho.

Artigo 3.º
Atribuições e Competências da Divisão Financeira

À Divisão Financeira compete:
No âmbito tributário:
a) Zelar pelas cobranças das receitas municipais, liquidando impostos, 

taxas e licenças, e demais rendimentos não atribuídos especificamente 
a outras secções, emitindo as respetivas guias de receita;

No âmbito do património e aprovisionamento:
a) Elaborar e manter atualizado o cadastro e inventariação sistemática 

de todo o património público e privado do município e assegurar a sua 
eficiente gestão;

b) Executar e acompanhar todos os processos de inventariação, aqui-
sição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis 
do município;

c) Enviar os processos para as equipas pluridisciplinares (Comissões 
de Avaliação de Móveis, de Avaliação de Imóveis, de Demarcação de 
Imóveis e Avaliação de Obras de Arte), para a avaliação dos bens per-
tencentes ao imobilizado corpóreo (móveis, imóveis e obras de arte), dos 
quais não são conhecidos os seus valores de aquisição ou de produção;

d) Promover o estabelecimento do sistema de Seguros e gerir a res-
petiva carteira;

e) Desencadear, organizar e acompanhar o procedimento de contrata-
ção adequado, mediante autorização dos órgãos competentes, de acordo 
com a natureza e valor previsíveis nos termos da legislação aplicável, 
assegurando a adjudicação nas melhores condições de mercado;

f ) Recolher dos serviços a informação necessária para a elaboração 
de um plano anual de aprovisionamento, de forma a privilegiar -se con-
tratos de fornecimento contínuos para a aquisição de bens de consumo 
permanente, de forma a evitar o fracionamento das compras;

g) Fornecer, após verificação de eventuais autorizações, mas sempre 
mediante requisição própria, os bens e serviços, destinados ao funcio-
namento ou atuação das unidades orgânicas, controlando as entregas 
através de um sistema eficaz, económico e racional de gestão que garanta 
a sua adequada afetação e a mais correta utilização;

h) Proceder às demais funções de caráter técnico -administrativo ine-
rentes à Divisão, designadamente colaborar com a Divisão de Gestão 
Financeira, para o bom funcionamento dos procedimentos contabilís-
ticos.

No âmbito da gestão financeira:
a) Coordenar, aperfeiçoar e promover o funcionamento do sistema 

de contabilidade do Município, no respeito pelas regras e princípios 
constantes no POCAL e demais legislação aplicável;

b) Elaborar os instrumentos municipais de planeamento financeiro, 
nomeadamente o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, com base em 
estudos de avaliação das receitas e despesas municipais e em conformi-
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dade com os objetivos definidos pelo executivo municipal, procedendo 
à sua remessa às entidades competentes após aprovação pelo órgão ha-
bilitado. Preparar as propostas de alterações e revisões dos documentos 
previsionais, de acordo com as normas estabelecidas na legislação em 
vigor e submetê -los à aprovação dos órgãos competentes;

c) Acompanhar e controlar a execução dos documentos previsionais, 
quer em termos orçamentais, quer no âmbito dos projetos integrados 
nas Grandes Opções do Plano, elaborando relatórios periódicos de 
avaliação;

d) Desenvolver os procedimentos necessários à contratação dos finan-
ciamentos bancários, assegurando a mobilização dos recursos contratados 
e a sua correta aplicação de acordo com as regras legais aplicáveis e as 
politicas financeiras definidas;

e) Assegurar a gestão adequada do relacionamento do Município 
com terceiros, procedendo ao registo da dívida municipal, à análise 
sistemática das contas correntes dos fornecedores e ao desenvolvimento 
das ações necessárias à liquidação dos respetivos saldos, assegurando o 
mesmo procedimento em relação aos direitos da autarquia;

f ) Manter atualizado o Plano de Tesouraria Municipal, evidenciando a 
situação do endividamento do Município e a posição dentro dos limites 
previstos na lei.

g) Prestar informação aos Organismos identificados na competente 
legislação e dentro dos prazos estabelecidos na mesma (SIIAL, DGAL 
e IGF);

h) Elaborar a Prestação de Contas e Relatório de Gestão, nos termos 
e dentro dos prazos definidos na lei e proceder à respetiva consolidação 
com a Empresa Municipal;

i) Garantir a atualização permanente do Regulamento de Controlo 
Interno da autarquia, velar pelo seu integral cumprimento e proceder 
ao seu envio às entidades competentes, dentro do prazo previsto na lei;

j) Verificar, nos termos da lei, o estado da responsabilidade do Te-
soureiro, proceder mensalmente às reconciliações bancárias e promover 
aplicações financeiras, quando se considere oportuno. Criar mecanismos 
que permitam aos serviços de Tesouraria e Contabilidade proceder 
às entregas ao Estado e outras Entidades Públicas, dentro dos prazos 
previstos na lei;

k) Verificar a constituição, utilização e reposição dos Fundos de 
Maneio.

Artigo 4.º
Atribuições e competências da Divisão de Serviços Municipais
1 — À Divisão de Serviços Municipais compete:
No âmbito dos edifícios municipais:
a) Construção e manutenção do património edificado municipal;
b) Qualificação do serviço de iluminação pública no Concelho;
c) Apoiar a realização de eventos (feiras, festas, etc. promovidas ou 

com o apoio do Município).
d) Informar o Diretor de Departamento sobre o andamento dos estudos, 

projetos e obras municipais e prestar todos os esclarecimentos referentes 
aos mesmos, quando para isso solicitado;

e) Assegurar a direção das obras e outras atividades desenvolvidas 
por administração direta, assim como, a gestão dos funcionários e equi-
pamentos afetos à Divisão;

f ) Colaborar na organização dos processos de concursos de execu-
ção de empreitadas de obras públicas, no âmbito das atribuições da 
Divisão;

g) Assegurar a fiscalização qualificada das empreitadas de obras 
públicas, atribuídas pelo Diretor de Departamento, no âmbito das atri-
buições da Divisão;

h) Manter um esforço crescente de planeamento e programação das 
diversas atividades de forma a responder de forma flexível às diferentes 
necessidades, quer programadas, quer imprevistas;

i) Assegurar uma estreita articulação funcional com os outros serviços, 
bem como com as juntas de freguesia, devendo prestar, quer a estas quer 
a outros agentes sociais locais, apoio técnico e logístico, sempre que for 
superiormente solicitado;

j) Assegurar a elaboração de estudos, projetos e cálculos de enge-
nharia, relativos a infraestruturas e equipamentos, quando para isso 
solicitado, no âmbito das atribuições da Divisão;

No âmbito dos serviços urbanos e ambiente:
a) Assegurar a melhoria da qualidade do serviço prestado pela conces-

sionária dos sistemas de águas e saneamento, assim como, da realização 
atempada dos investimentos programados;

b) Assegurar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas con-
cessionárias da recolha e tratamento dos RSU no Concelho e da limpeza 
das áreas urbanas;

c) Construção e manutenção dos espaços verdes urbanos, incluindo 
controlo da qualidade dos serviços prestados pelas empresas que asse-
guram as diversas manutenções;

d) Construção e manutenção dos parques infantis municipais;
e) Gestão qualificada dos equipamentos públicos urbanos;
f ) Gestão qualificada do cemitério municipal;
g) Monitorização e gestão ambiental;
h) Planeamento ambiental.
i) Fiscalizar obras de urbanização particulares em articulação com 

outros serviços do DIT e da DAU Informar o Diretor de Departamento 
sobre o andamento dos estudos, projetos e obras municipais e prestar 
todos os esclarecimentos referentes aos mesmos, quando para isso so-
licitado;

j) Assegurar a direção das obras e outras atividades desenvolvidas por 
administração direta, assim como, a gestão dos funcionários e equipa-
mentos afetos à Divisão;

k) Colaborar na organização dos processos de concursos de execu-
ção de empreitadas de obras públicas, no âmbito das atribuições da 
Divisão;

l) Assegurar a fiscalização qualificada das empreitadas de obras públi-
cas, atribuídas pelo Diretor de Departamento, no âmbito das atribuições 
da Divisão;

m) Manter um esforço crescente de planeamento e programação das 
diversas atividades de forma a responder de forma flexível às diferentes 
necessidades, quer programadas, quer imprevistas;

n) Assegurar uma estreita articulação funcional com os outros serviços, 
bem como com as juntas de freguesia, devendo prestar, quer a estas quer 
a outros agentes sociais locais, apoio técnico e logístico, sempre que for 
superiormente solicitado;

o) Assegurar a elaboração de estudos, projetos e cálculos de enge-
nharia, relativos a infraestruturas e equipamentos, quando para isso 
solicitado, no âmbito das atribuições da Divisão;

p) Promover a elevação dos critérios gerais de gestão das atividades 
da Divisão, no sentido de viabilizar a médio prazo a sua passagem para 
novos modelos institucionais de gestão;

q) Promover, junto do Serviço Responsável pelo Aprovisionamento, 
Contratos e Armazém, às diligências necessárias à manutenção de um 
stock equilibrado de materiais.

Artigo 5.º
Atribuições e competências da Divisão 

de Vias Municipais e Trânsito
1 — À Divisão de Vias Municipais e Trânsito compete:
No âmbito das vias municipais e trânsito:
a) Construção e manutenção da rede viária municipal (estradas e 

caminhos municipais, arruamentos e troços desclassificados de estradas 
nacionais);

b) Gestão qualificada da frota de veículos do Município;
c) Apoio oficinal à frota de veículos do Município;
d) Construção e manutenção dos sistemas de drenagem de águas 

pluviais;
e) Realização de estudos com vista à otimização do ordenamento da 

circulação rodoviária e efetuar a renovação e manutenção da sinalização 
de trânsito no Concelho.

f ) Fiscalizar obras de urbanização particulares em articulação com 
outros serviços do DIT e da DAU

g) Informar o Diretor de Departamento sobre o andamento dos estudos, 
projetos e obras municipais e prestar todos os esclarecimentos referentes 
aos mesmos, quando para isso solicitado;

h) Assegurar a direção das obras e outras atividades desenvolvidas 
por administração direta, assim como, a gestão dos funcionários e equi-
pamentos afetos à Divisão;

i) Colaborar na organização dos processos de concursos de execu-
ção de empreitadas de obras públicas, no âmbito das atribuições da 
Divisão;

j) Assegurar a fiscalização qualificada das empreitadas de obras públi-
cas, atribuídas pelo Diretor de Departamento, no âmbito das atribuições 
da Divisão;

k) Manter um esforço crescente de planeamento e programação das 
diversas atividades de forma a responder de forma flexível às diferentes 
necessidades, quer programadas, quer imprevistas;

l) Assegurar uma estreita articulação funcional com os outros serviços, 
bem como com as juntas de freguesia, devendo prestar, quer a estas quer 
a outros agentes sociais locais, apoio técnico e logístico, sempre que for 
superiormente solicitado;

m) Assegurar a elaboração de estudos, projetos e cálculos de enge-
nharia, relativos a infraestruturas e equipamentos, quando para isso 
solicitado, no âmbito das atribuições da Divisão;

n) Promover a elevação dos critérios gerais de gestão das atividades 
da Divisão, no sentido de viabilizar a médio prazo a sua passagem para 
novos modelos institucionais de gestão;
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o) Promover, junto do Serviço Responsável pelo Aprovisionamento, 
Contratos e Armazém, às diligências necessárias à manutenção de um 
stock equilibrado de materiais.

No âmbito da gestão de frota:
a) Controlo e acompanhamento da necessidade de efetuar manuten-

ções e inspeções;
b) Assegurar a qualidade da intervenção efetuada.
c) Afetação diária dos veículos e máquinas às necessidades dos ser-

viços;
d) Parqueamento de veículos e máquinas;
e) Controlo de quilometragem e de gastos por viatura com articulação 

direta à contabilidade analítica;
f ) Análise das candidaturas, e elaboração da respetiva proposta de 

atribuição, relativas aos pedidos de cedência dos autocarros municipais, 
em conformidade com as condições previstas no Regulamento de Utili-
zação dos Autocarros do Município de Torres Novas;

g) Gestão dos recursos afetos aos autocarros municipais.

Artigo 6.º
Atribuições e Competências da Divisão 

de Administração Urbanística
1 — À Divisão de Administração urbanística compete:
a) Planear e programar a atividade de fomento, planificação e gestão 

do município, mediante a formulação de propostas e informações técni-
cas, elaboração de estudos, ação fiscalizadora e atualização estatística 
e cadastral;

b) Executar as ações e ou participar na implementação e na política 
de fomento urbanístico definida pela Câmara;

c) Proceder ao estudo, registo e análise de ações a empreender, e 
prioridades a considerar na elaboração do plano de atividades e do 
orçamento, e suas eventuais alterações;

d) Colaborar com as outras divisões e departamentos na prossecução 
e desenvolvimento de atividades que de forma direta ou indireta se 
conexionem com o fomento e administração urbanística;

e) Colaborar na definição e processamento de procedimentos relativos 
ao licenciamento e concessões de alvarás de licenças de construção e de 
operações de loteamento urbano, admissão de comunicações prévias, 
concessão de alvarás de autorização de utilização, etc.;

f ) Assegurar o controlo de transformação urbanística realizada pela ini-
ciativa privada e entidades públicas ou entidades privadas de direito público;

g) Garantir a organização e atualização do arquivo dos documentos 
sobre planeamento físico e projetos;

h) Elaborar, acompanhar e avaliar a elaboração de planos e estudos 
urbanísticos ou outros com esta área ou indiretamente conexionados e 
sua monitorização;

i) Assegurar o contacto e liderar o processo de negociações de ter-
renos e edifícios e outros bens para prossecução de instrumentos de 
gestão territorial;

j) Acompanhar, avaliar e apoiar as organizações de fomento e gestão 
de habitação;

k) Desencadear ações de informação e comunicação relativas a ques-
tões de administração urbanística;

l) Acompanhar, apoiar e ou representar a presidência e ou vereação 
em atos de representação do município conexionados com a matéria 
urbanística;

m) No âmbito da área urbanística, prestar colaboração diversa às di-
ferentes entidades e associações de interesse público que se congregam 
em ações de discussão, investigação e ações de divulgação de temas 
relacionados com o urbanismo, arquitetura, paisagismo e municipalismo;

n) Elaborar propostas, ou controlar a elaboração por entidades exte-
riores de planos anuais e de médio prazo, de aquisição de solo e outros 
imóveis necessários à implementação das políticas e planos aprovados 
desenvolvendo as ações necessárias;

o) Garantir a organização, instrução e acompanhamento junto das diver-
sas entidades necessárias à aprovação dos planos de estudos urbanísticos.

2 — À Divisão de Administração urbanística compete ainda:
No âmbito do projeto e planeamento urbanístico:
a) Elaborar ou Promover a elaboração de Estudos, Planos e Programas 

Territoriais, incluindo os de caráter urbanístico, tal como o seu acom-
panhamento, monitorização e avaliação;

b) Elaborar projetos de edifícios, arranjos urbanísticos e mobiliário 
urbano desde que tal seja deliberado pela Câmara Municipal e o seu 
acompanhamento/fiscalização técnica;

c) Analisar os projetos de licenciamento de operações de loteamento 
e de obras de urbanização, bem como pedidos de informação prévia ou 
comunicações prévias das referidas operações urbanísticas, assegurando 

a sua adequação e compatibilização com os planos ou normas urbanís-
ticas, aplicáveis em vigor;

d) Propor a elaboração ou alteração de posturas e regulamentos rela-
tivos às matérias urbanísticas, paisagistas e ambientais;

e) Integrar e compatibilizar com as normas vigentes a instalação de 
equipamentos coletivos e ou infraestruturas urbanísticas entendidas como 
necessárias e assegurar o respetivo controlo urbanístico da instalação;

f ) Desenvolver e manter um sistema de informação territorial que 
disponibilize, aos Serviços Municipais e a Entidades interessadas, dados 
e informação de cariz urbanístico e territorial;

g) Colaborar em todas as ações que lhe sejam solicitadas no âmbito 
das funções a desempenhar pela Divisão de Administração Urbanística.

No âmbito da gestão urbanística:
a) Promover a criação de mecanismos de controlo prévio da iniciativa 

privada no que concerne à realização de operações urbanísticas assegu-
rando uma atuação integrada dos serviços dependentes;

b) Analisar, dar informação e organizar o registo, dos pedidos de 
licenciamento de operações de loteamento, obras de urbanização, obras 
de edificação, bem como de comunicações prévias das referidas ope-
rações urbanísticas, autorizações de utilização, pedidos de informação 
prévia e petições diversas;

c) Analisar os pedidos de licenciamento de obras de edificação, bem 
como comunicações prévias, autorizações de utilização, pedidos de 
informação prévia e petições diversas, assegurando a sua adequação 
e compatibilização com os planos e normas urbanísticas, aplicáveis 
em vigor;

d) Promover e assegurar a fiscalização técnica aos vários níveis das 
diferentes fases das obras de particulares;

e) Informar os pedidos de instalação de publicidade na via pública, e 
de ocupação de espaços públicos, sujeitos a controlo urbanístico;

f ) Analisar pedidos de instalação de comércio, serviços e indústria, 
apresentados por particulares ou por organismos oficiosos, com vista 
à emissão de alvará;

g) Propor ao Sr. Presidente da Câmara a aplicação de medidas de tutela 
da legalidade urbanística, quando se mostre necessário;

h) Colaborar em todas as ações que lhe sejam solicitadas no âmbito 
das funções a desempenhar pela Divisão de Administração Urbanística.

Artigo 7.º
Atribuições e Competências da Divisão de Tecnologias 

de Informação, Comunicação e Modernização Administrativa
1 — À Divisão de Tecnologias de Informação, Comunicação e Mo-

dernização Administrativa compete:
No âmbito das áreas de informática e tecnologias de informação:
a) Projetar, configurar e administrar os equipamentos e sistemas 

informáticos do município, nomeadamente os componentes de har-
dware, servidores, sistemas de informação, bases de dados e aplicações, 
incluindo os seus sistemas de proteção, segurança e controlo de acesso 
e todas as infraestruturas de comunicação de dados ou voz por rede fixa 
ou móvel, garantindo a sua adequada interligação a todas as estruturas 
funcionais e serviços municipais e assegurando a respetiva manutenção, 
atualização e correta operacionalidade;

b) Definir, projetar e implementar o Plano Estratégico de Tecnologias 
para a Inovação e Modernização do Município de Torres Novas (PETIM), 
com o objetivo de promover a inovação tecnológica, a modernização ad-
ministrativa, a melhoria da qualidade e eficácia dos serviços municipais 
e a adoção de medidas e iniciativas de e -government que, em conjunto, 
permitam alcançar os objetivos estratégicos definidos;

c) Dinamizar a potenciar a informatização através da realização de 
projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que visem a avaliação 
das novas tecnologias e o benefício na sua utilização, identificando os 
equipamentos os sistemas ou as infraestruturas tecnológicas cuja adoção 
represente uma mais -valia adequada às necessidades identificadas pelos 
órgãos e serviços municipais.

d) Supervisionar e assegurar o cumprimento do Regulamento Interno 
de Informática, contribuindo para uma melhor utilização e gestão dos 
recursos e dos serviços informáticos existentes, com vista a uma eficiente 
utilização dos mesmos e à salvaguarda da sua segurança, integridade e 
correto funcionamento.

e) Promover a conceção, o acompanhamento e a adoção de medidas 
e projetos de desmaterialização, agilização de processos e simplificação 
de circuitos, com objetivos de redução de custos e aumento da eficiência, 
garantindo ainda a sua adequada integração nos sistemas de informação 
municipal e de gestão da qualidade;

f ) Supervisionar, acompanhar e emitir parecer técnico sobre proces-
sos de aquisição ou seleção de equipamentos, aplicações ou sistemas 
informáticos, assegurando o cumprimento dos requisitos técnicos e 
funcionais adequados e pretendidos.
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g) Assegurar o apoio e suporte aos diversos serviços municipais e aos 
utilizadores no manuseamento de sistemas e equipamentos informáticos, 
potenciando a correta e eficiente utilização dos mesmos, através de acom-
panhamento direto ou recorrendo a ferramentas informáticas, metodolo-
gias formativas ou à elaboração de manuais e documentação de apoio;

h) Acompanhar o desenvolvimento de obras e projetos municipais 
que incluam componentes tecnológicos, em especial os que impliquem 
aquisição, montagem ou adoção de soluções de hardware, software, 
processos informatizados, equipamentos ou outros sistemas informáticos, 
de forma a garantir a sua adequação técnica às infraestruturas existentes 
e a correta resposta às definições do projeto informático municipal.

i) Dinamizar e acompanhar projetos que promovam a utilização de 
tecnologias de informação e comunicação junto dos munícipes e da 
população em geral, nomeadamente através de ações de sensibilização 
e apoio, ou pela disponibilização de informações e serviços ao cidadão, 
recorrendo a plataformas eletrónicas, às novas tecnologias e às redes de 
comunicações em particular à internet.

No âmbito da comunicação, audiovisuais e imagem:
a) Articular com o Gabinete da Presidência a manutenção e atualização 

do site da Internet da Câmara Municipal, seja através de reportagem, 
filmes ou outro tipo de colaboração;

b) Articular como Gabinete da Presidência a prioridade das execuções 
e as autorizações para as encomendas ao exterior, nomeadamente as 
gráficas ou ainda o material informático, consumíveis e outros;

c) Assumir a gestão dos mupis espalhados pela cidade, seja pela 
permanente atualização das mensagens a divulgar, seja na articulação 
com a própria empresa detentora dos espaços;

d) Criar e executar elementos gráficos para os mupis em articulação 
com o Gabinete da Presidência;

e) Garantir a gestão e execução de toda a vertente editorial do muni-
cípio sejam publicações internas, sejam externas;

f ) Promover a execução de todo o material de caráter turístico, pro-
mocional, seja gráfico, seja videográfico;

g) Elaborar a identidade corporativa referente ao Município de Torres 
Novas, criando as respetivas regras de utilização dos símbolos, grafismos, 
desenvolvendo, nesta sequência, todos os suportes, tais como postais 
ilustrados, postais de eventos, convites, cartões pessoais entre outros;

h) Manter vivo todo o arquivo fotográfico e videográfico, dentro das 
normas que a lei impõe, de todo o tipo de reportagens de fotografias, 
de filmes e de outras, que se manifestem de interesse para o historial 
da atividade do município;

i) Elaborar reportagem audiovisual em todas as iniciativas ou outras 
onde a autarquia tenha colaboração ou parceria de relevo;

j) Planificação do arquivo digital fotográfico do espólio museológico 
e fotográfico histórico.

No âmbito dos projetos e desenvolvimento:
a) Identificar oportunidades de financiamento para o desenvolvimento 

de projetos de modernização e instruir as respetivas candidaturas
b) Acompanhar a criação e desenvolvimento de projetos Inovação e 

Empreendedorismo;
c) Garantir a gestão do Quadro de Referencia Estratégico de Torres 

Novas:
d) Manter a Câmara Municipal permanentemente informada dos 

programas comunitários ou nacionais de apoio às iniciativas municipais 
e às várias atividades produtivas, e promover a sua divulgação aos inte-
ressados, coordenando a atuação conjunta de eventuais candidaturas a 
esses programas pela Câmara ou pelos investidores no concelho;

e) Assegurar apoios, nacionais e comunitários, e patrocínios para 
iniciativas municipais; Preparação de candidaturas e gestão de projetos 
co -financiados pelos Fundos Estruturais da União Europeia.

Artigo 8.º
Atribuições e Competências da Direção intermédia 

de Educação e Ação Social
1 — Compete à direção intermédia de educação e ação social:
No âmbito da educação:
a) Promover e realizar estudos relativos à situação escolar de con-

celho, em colaboração com os vários estabelecimentos de ensino, com 
vista ao estabelecimento de estratégias no domínio da educação e da 
sua organização no território concelhio.

b) Acompanhar a execução de construções, grandes obras de manu-
tenção e apetrechamento dos edifícios escolares municipais, bem como 
dos espaços destinados a atividades de educação não formal, incluindo 
equipamentos desportivos, culturais e de lazer.

c) Coordenar os recursos humanos da autarquia afetos aos estabeleci-
mentos de educação e ensino, no âmbito das competências municipais;

d) Assegurar e coordenar a atribuição de apoios a estudantes no âmbito 
da ação social escolar;

e) Executar as competências municipais na área dos transportes es-
colares, refeições escolares, atividades de enriquecimento curricular ou 
extracurriculares, e prolongamentos de horário, monitorizando os seus 
resultados e promovendo a sua melhoria contínua;

f ) Coordenar as atividades e os projetos educativos do município, 
reforçando e qualificando a intervenção e as ofertas educativas locais.

g) Concretizar as demais competências na área da educação, desen-
volvendo também os projetos e programas locais, nacionais e interna-
cionais, considerados relevantes para o município e para a qualificação 
das condições de vida dos munícipes.

No âmbito da ação e desenvolvimento social:
a) Assegurar a receção, estudo, análise e encaminhamento das soli-

citações dos munícipes, bem como, dos diversos setores do município, 
na área social;

b) Proceder, diariamente, ao atendimento social e psicológico inte-
grado dos munícipes e à realização de visitas domiciliárias no âmbito 
das problemáticas de carência económica, violência doméstica, toxico-
dependência, alcoolismo, etc;

c) Realizar estudos que permitam o diagnóstico e a monitorização das 
carências sociais da população do concelho e dos seus grupos específicos;

d) Dar apoio técnico e logístico à Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens do Município, assegurando as reuniões semanais, respetivas 
atas e relatórios;

e) Determinar as carências habitacionais do concelho e manter atuali-
zado o seu inventário, promovendo a atribuição e gestão das habitações 
sociais disponíveis, segundo o regulamento municipal específico e, 
averiguar anomalias, triagem e avaliação de reclamações relativas aos 
fogos de habitação social;

f ) Gerir a Rede Social Municipal, através da elaboração do Diag-
nóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Local, dos Planos de 
Ação, da realização de Plenários do Conselho Local de Ação Social e 
da atribuição de pareceres;

g) Gerir o Centro de Recursos Materiais, traduzido em Dispensa 
Alimentar, Banco de Roupas, Utilidades Domésticas e Mobiliário para 
situações de carência social;

h) Apoiar as entidades concelhias responsáveis pelo Rendimento 
Social de Inserção;

i) Organizar e dinamizar o Banco Local de Voluntariado;
j) Concretizar as demais competências na área da ação social, orga-

nizando ou apoiando todo o tipo de atividades que possam contribuir 
para a sustentabilidade social do concelho.

Artigo 9.º
Atribuições e Competências da Direção Intermédia 

de Cultura e Turismo
1 — Compete à Direção Intermédia de Cultura e Turismo:
a) Assegurar o funcionamento das Bibliotecas Municipais de Torres 

Novas, concretizando programas articulados de promoção da leitura e 
de extensão cultural;

b) Assegurar a aquisição continuada e criteriosa de obras para as 
bibliotecas municipais e para a rede concelhia de bibliotecas;

c) Desenvolver a gestão integrada do Arquivo Municipal, seguindo 
uma política arquivista única e coerente, que englobe a gestão dos 
documentos/informação desde a fase inicial de produção e circulação 
administrativa até à fase de arquivo definitivo;

d) Organizar a produção, gestão, avaliação, conservação, restauro 
e difusão dos documentos arquivados, potenciando a incorporação de 
fundos documentais;

e) Procurar e identificar fontes e fundos documentais com relevância 
local, promovendo a sua investigação, a produção de conteúdos e a 
publicação, nas áreas das ciências sociais e humanas, do património 
histórico, cultural e documental;

f ) Desenvolver práticas de revisão científica, gráfica e literária, ao 
nível dos conteúdos com eficácia e externa e interna e numa perspetiva 
de qualificação da comunicação com os munícipes;

g) Assegurar a organização e o funcionamento das instituições muse-
ológicas pertencentes ao município, promovendo o seu funcionamento 
em rede com outras instituições locais ou nacionais;

h) Apoiar a elaboração de operações de salvaguarda do património cul-
tural e natural do concelho, desenvolvendo ações consequentes de prote-
ção, estudo, classificação e comunicação, que visem a sensibilização para 
os diferentes valores patrimoniais e o fomento da sua reutilização pública;

i) Estimular e apoiar o associativismo, as coletividades e a qualificação 
dos agentes culturais, fomentando exercícios de participação ativa e de 
reforço do tecido social do concelho;
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j) Apoiar a juventude e o associativismo juvenil, desenvolvendo 
atividades e programas de apoio municipais e participando em projetos 
nacionais e internacionais do setor;

k) Superintender na gestão das estruturas de apoio ao turismo, partici-
pando nos órgãos das regiões de turismo e realizando todas as atividades 
que visem a promoção turística do concelho;

l) Concretizar as demais competências na área da cultura e turismo, 
desenvolvendo também os projetos e programas locais, nacionais e 
internacionais, considerados relevantes para o município e para a qua-
lificação das condições de vida dos munícipes.

Artigo 10.º
Atribuições e Competências do Gabinete de Apoio ao Presidente

1 — Ao Gabinete de Apoio ao Presidente compete:
a) Promover o atendimento dos cidadãos que procuram o Presidente 

da Câmara, encaminhando -os para a solução dos respetivos assuntos 
ou marcando audiências;

b) Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de atendimento 
ao público;

c) Promover e acompanhar o cumprimento dos despachos, ordens de 
serviço e outras decisões do Presidente da Câmara;

d) Organizar a agenda do Presidente da Câmara;
e) Assinar expediente para o exterior emitido pelo Gabinete de Apoio 

à Presidência;
f ) Assegurar o desenvolvimento das relações internacionais do mu-

nicípio;
g) Coordenar com o Presidente da Câmara a política de comunicação 

interna e externa;
h) Apoiar a realização de iniciativas promocionais;
i) Desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas e acom-

panha todos os factos internos/externos que comprometam os interes-
ses do município, diligenciando junto dos responsáveis no sentido de 
eliminarem as irregularidades porventura existentes;

j) Assegurar o apoio administrativo e as atividades de secretariado 
necessárias ao desempenho da atividade do Presidente da Câmara;

k) Acompanhar a tramitação na Câmara Municipal da correspondência 
interna e externa;

l) Registar e promover a divulgação dos despachos, ordens de serviço 
e outras decisões do Presidente da Câmara;

m) Assegurar as funções do protocolo nas cerimónias e atos oficiais 
do município;

n) Preparar e acompanhar as receções/visitas ao concelho e outros 
eventos análogos;

o) Coordenar a elaboração dos relatórios do Presidente da Câmara 
para apresentação na Assembleia Municipal;

p) Organizar o arquivo da Presidência;
q) Colaborar no apoio administrativo e nas atividades de secretariado 

necessárias ao desempenho da atividade do Presidente da Câmara;
r) Assegurar o controlo prévio, a elaboração da agenda das reuniões 

de Câmara e a disponibilização da documentação respetiva;
s) Acompanhar as reuniões de Câmara e a execução das deliberações;
Presta apoio ao protocolo nas cerimónias e atos oficiais do muni-

cípio;
t) Preparar e acompanhar as receções/visitas ao concelho e outros 

eventos análogos.
Artigo 11.º

Atribuições e Competências do Gabinete de Auditoria
1 — Ao Gabinete de Auditoria Interna compete:
a) Elaborar o plano anual de auditoria, a partir das áreas previstas 

no Plano Global de Auditoria, no qual se definem as áreas a auditar 
no ano;

b) Executar, em conformidade com o Plano de Auditoria, ações de 
auditoria;

c) Elaborar, com base nos resultados das operações de verificação, 
relatórios de auditoria que deverão conter todas as situações de con-
formidade e não conformidade detetadas, bem como as respetivas re-
comendações;

d) Assegurar que as auditorias internas são programadas, planificadas 
e executadas de acordo com as normas aplicáveis;

e) Verificar a implementação das recomendações decorrentes dos 
relatórios das auditorias realizadas;

f ) Assegurar o controlo da execução do Plano de Prevenção de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas e sugerir alterações ao mesmo;

g) Avaliar o grau de cumprimento do Regulamento de Controlo In-
terno;

h) Apresentar propostas de melhoria ao funcionamento dos serviços, 
de forma a minimizar os riscos associados aos vários processos da 
atividade autárquica.

Artigo 12.º
Atribuições e Competências da Autoridade Médico/Veterinária
1 — À Autoridade Médico/Veterinária compete:
Na área da fiscalização sanitária:
a) Intervir e colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-

-sanitária das instalações para alojamento de animais, dos produtos de 
origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se 
abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, ar-
mazenem ou comercializem produtos de origem animal, e seus derivados;

b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instala-
ções e estabelecimentos referidos na alínea anterior;

c) Proceder à inspeção sanitária de reses, aves, caça, bem como das 
respetivas carnes e subprodutos destinados ao consumo público;

d) Proceder à inspeção sanitária de pescado fresco ou por qualquer 
forma, preparado ou conservado;

e) Efetuar a inspeção dos leites e seus derivados e dos respetivos locais 
de produção, preparação, armazenagem e comercialização, divulgando 
as normas higio -técnicas conducentes à perfeita obtenção, acondicio-
namento e resguardo dos produtos;

f ) Efetuar a inspeção de embalagens e dos meios de transporte dos pro-
dutos alimentares de origem animal, tendo em vista os materiais a usar, 
as condições de limpeza e o modo de acondicionamento dos produtos;

g) Colaborar com as outras autoridades sanitárias competentes em tudo 
o que diga respeito à higiene do concelho e à defesa da saúde pública, 
nos termos da legislação em vigor.

Na área da sanidade animal:
a) Proceder à vacinação e revacinação antirrábica de animais do-

mésticos;
b) Proceder à fiscalização de feiras, exposições e comércio de animais 

bem como do seu trânsito;
c) Superintender no adequado funcionamento do canil municipal e 

proceder à recolha de animais errantes que ponham em perigo a saúde 
pública;

d) Colaborar com as outras autoridades sanitárias competentes em 
tudo o que diga respeito à saúde pecuária visando a defesa da saúde 
pública, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 13.º
Atribuições e Competências da Proteção Civil

1 — Ao gabinete de proteção civil compete:
a) Exercer e coordenar as funções que se enquadram no âmbito da 

proteção civil;
b) Assegurar as ligações funcionais com outros organismos e enti-

dades, de forma a existir permanentemente a informação adequada à 
função proteção civil.

Recrutamento dos cargos de direção intermédia de terceiro grau

Artigo 1.º
Objeto e Âmbito

As presentes disposições regulamentares definem os cargos de direção 
intermédia de 3.º (terceiro) grau e respetivas competências bem como 
os requisitos de recrutamento, seleção e estatuto remuneratório, sendo 
aplicável a todas as unidades orgânicas que os prevejam.

Artigo 2.º
Área e requisitos de recrutamento dos cargos 

de direção intermédia de 3.º grau
Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são recruta-

dos, por procedimento concursal, nos termos da lei, de entre trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício 
de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam dois anos 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

Artigo 3.º
Identificação dos níveis remuneratórios dos cargos 

de direção intermédia de 3.º grau
A remuneração para o cargo de direção intermédia de 3.º grau é 

fixada por referência à sexta posição remuneratória da carreira geral 
de técnico superior.
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Artigo 4.º
Identificação das competências dos cargos de direção 

intermédia de 3.º grau ou inferior
1 — Compete aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º 

ou inferior:
a) Coadjuvar o titular do cargo dirigente de que dependam hierar-

quicamente;
b) Orientar, controlar e avaliar a atuação e eficiência da unidade 

funcional que coordenam;
c) Gerir os equipamentos e meios materiais bem como os recursos, 

técnicos e humanos afetos à sua unidade funcional;
d) Garantir a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua de-

pendência, a boa execução dos programas e atividades tendo em vista 
a prossecução dos resultados a alcançar.

Criação de subunidades orgânicas do Município de Torres Novas
Considerando, que nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 10.º, 

do decreto  -lei atrás referido, compete ao Presidente da Câmara apro-
var a criação de subunidades orgânicas, dentro do limite fixados pela 
Assembleia Municipal;

Determino que:
A identificação das subunidades orgânicas que são coordenadas por 

coordenadores técnicos e a sua integração nas unidades orgânicas fle-
xíveis/nucleares é a seguinte:

Na unidade orgânica nuclear Departamento de Administração Econó-
mica e Social: duas subunidades orgânicas (subunidade orgânica de ex-
pediente e apoio aos órgãos e subunidade orgânica de recursos humanos);

Na unidade orgânica flexível Cultura e Turismo: uma subunidade 
orgânica (subunidade orgânica de arquivo municipal)

Na unidade orgânica flexível Divisão Financeira: quatro subunidades 
orgânicas (subunidade orgânica de taxas e licenças, subunidade orgânica 
de aprovisionamento, subunidade orgânica de contabilidade e subunidade 
orgânica de tesouraria);

Na unidade orgânica flexível Divisão de Administração Urbanística: 
uma subunidade orgânica (subunidade orgânica de apoio administrativo);

Na unidade orgânica flexível Divisão de Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Modernização Administrativa: uma subunidade orgâ-
nica (subunidade orgânica de infraestruturas, suporte e manutenção);

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, cabe ao Presidente da Câmara a afetação ou reafetação 
do pessoal do respetivo Mapa de Pessoal às correspondentes unidades 
orgânicas. Neste sentido, determino que a afetação dos trabalhadores 
abaixo indicados às unidades orgânicas seja feita nos termos seguintes:

Gabinete de apoio à Presidência:
Carlos Filipe Leitão Pedro Carreira
Eugenia Maria Cláudio dos Santos
Maria Armanda Lopes Pombo Ferreira
Maria da Conceição Figueira Rodrigues Almeida Gonçalves
Maria de Fatima Correia Fanha da Graça
Maria Helena Machado Cerqueira Domingues

Proteção Civil:
Elisabete Silva Santos

Autoridade Médico -Veterinário:
Maria de Lurdes de Jesus Santos Pereira
Carina Alexandra Jorge Ferreira
João António Ferreira Canais Baião da Cruz
Jorge Alexandre Lopes Gonçalves Santos
Marco Paulo Conceição de Araújo Leite
Maria Dulce Pecegueiro Paulino

Auditoria Interna:
Marisa Eduarda Pereira da Costa Figueiredo
Paula Alexandra Henriques Fanha

Divisão de Administração Urbanística:
Maria Leonor Domingos Calisto
Ana Luísa Domingos Godinho de Matos Torres
Ana Mafalda Sucena Nunes Rosa Pires
Ana Maria da Silva Simões Cabeleira
Ana Maria de Ascensão de Freitas
Ana Sofia Ligeiro Mendes Pereira
António José Lemos Poupado
Carla do Amparo Mendes Figueiredo Grilo
Catarina Alexandra Matos da Silva do Nascimento
Cristina de Fatima Vieira Alves Triguinho
Eduardo Manuel dos Santos Oliveira
Hélio Nuno Teixeira Pinto Fernandes

Irene José Esteves de Oliveira de Vargas Pecegueiro
João Paulo dos Santos Craveiro Fernandes
Joaquim Manuel de Sousa Pereira
José de Matos Carvalho Duarte
José Manuel Blazer Rodrigues
Lídia Maria Fernandes Marçal Mateus
Luis Filipe Carreira Correia
Marcia Jeanine Flores de Carvalho
Maria Clara Tavares de Almeida
Marta Marcelina Guedes Rodrigues Ventura
Marta Maria Gil Ferreira
Paula Alexandra Santana da Luz Mendes Rocha
Paula Cristina Batista Espírito Santo Abrantes
Pedro Miguel de Oliveira da Silva
Sandra Cristina Pereira Canario
Sandra Ferreira Teixeira
Sílvia Raquel Mota Martins
Soraia Borges da Silva
Susana Maria Souto do Rosário Sebastião Simões
Teresa Maria Oliveira Frade

Divisão de Tecnologias de Informação Comunicação e Modernização 
Administrativa:

Mário Samuel Timóteo Gaivoto Gil
Álvaro António Lopes Oliveira Mendes 
Ana Maria Guerra Brogueira Coimbra Rosa
Ana Raquel Oliveira Fernandes
Ana Sofia Lopes Pombo Ferreira
Carlos Álvaro Violante do Rosário
Carlos Amarildo Bernardino Domingos
Claudia Sofia Reimão da Costa Araújo Barroso
Daniel José Fernandes Maia
Joana da Silva Pintassilgo
João Manuel Antunes Barroso da Luz
Liliana Patrícia Ferreira Oliveira
Maria Ines Alves Pereira Barroso Gonçalves
Patrícia Alexandra Nunes Gonçalves
Rodrigo Filipe Lopes Domingues
Vanda Maria Tito de Sousa Calafate

Departamento de Administração Económica e Social:
Isabel Maria Gonçalves Ribeiro
Ana Maria Sobral Carvalho Martins
Anabela Neto Policarpo
Elia Maria Nunes da Silva Filipe
Filomena Maria Abreu Gonçalves Inácio
Isabel Maria Pereira Pena e Silva
Isabel Maria Ribeiro Simões Grego
João Paulo Paz Miguel Costa
Jorge Daniel Correia Carreira Domingos
Manuel Augusto Vicente Santos
Maria Dulce Alexandre da Cruz
Maria Helena Rodrigues dos Santos
Maria Luísa Teixeira Lopes da Silva Santos
Maria Manuela Narciso Antunes Cabeleira
Maria Vitoria Simão Nunes Domingues
Patrícia Isabel Picton Santos
Pedro Miguel da Cunha Ferreira Pereira
Rui Miguel Cabeleira Neves
Sara Margarida da Silva Costa
Sónia Godinho de Lima Parreira
Telma Filipa Santos Pereira
Teresa Maria Gomes Gonçalves Cardoso Alves
Verónica José Oliveira Clerigo
Virgínia Maria Ferreira Alves Leal

Divisão de Educação e Cultura:
Jorge Manuel Salgado Simões
Abílio José Meneses Dias
Abílio Neves Antunes
Adelaide Carvalho Henriques
Adélia Maria Marques Carpinteiro Mendes
Agostinha Maria Gonçalves Rodrigues
Aida Maria das Neves Nunes
Alice Maria Monteiro Besteiro
Altina dos Santos Casadinho Fernandes
Ana Bela dos Reis Vieira
Ana Bela Ribeiro Simões
Ana Catarina de Jesus Pereira
Ana Cristina Almeida da Costa Galhardo
Ana Cristina Mateus Nabiça Rosado
Ana Cristina Sousa Lopes
Ana Filipa Conde Ribeiro
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Ana Isabel Carlos Godinho
Ana Isabel Duarte Gonçalves Camilo
Ana Isabel Gonçalves Formiga
Ana Isabel Maurício Correia
Ana Luísa Amado Santos
Ana Luísa Nunes Bretes
Ana Margarida Enes Rodrigues
Ana Maria Ferreira Nicolau
Ana Maria Gonçalves Pires Monteiro Marques
Ana Maria Pereira da Silva Santos
Ana Maria Sousa Santos Moreira
Ana Maria Trincão Amora Luis
Ana Paula Alves Russo Graça
Ana Paula Dias dos Santos Pereira
Ana Paula Fernandes da Silva Alves
Ana Paula Lopes Palmeiro Maia
Ana Sofia Narciso de Oliveira Bugada
Anabela Grácio Freire Martins
Andrea Catarina Leal Lopes
António José Nunes Alves da Silva
António Manuel Gonçalves Lopes
António Manuel Ribeiro da Silva
Armando Augusto Mendes Pereira da Costa
Carla Alexandra dos Santos Sousa Branco
Carla Maria dos Santos Ribeiro
Carlos Jorge Pereira Marcelino
Cátia Vanessa de Oliveira Simões
Cecília Maria Alves Cardoso Lopes
Cecília Maria Faria Alves Menino
Celestina Maria Pereira Rodrigues
Célia Carla Carvalho Pereira
Célia Maria da Silva Antunes
Célia Maria Silva Almeida Oliveira
Claudia Isabel de Abreu Plácido de Castro
Claudia Margarida Rodrigues Silva
Claudia Sofia Bernardo Resina Branco
Cristina Maria Alves Mota Pereira Santos
Cristina Maria Coelho Agostinho Francisco
Cristina Maria das Neves Gaveta Faria
Cristina Maria de Oliveira Sequeira
Cristina Maria Vieira Nave
Dina Maria Matos Serrano Rolo
Edgar Filipe Batista Magalhães
Elsa Margarida Pereira da Rosa Cruz
Elsa Maria Ramos Rodrigues Simões
Elsa Maria Rosa Gonçalves
Emília Dias dos Santos Hipólito
Emília Gomes Mogas Carvalho
Ermelinda do Rosário Frade Domingos
Ermelinda Pessoa Narciso
Fatima Sofia Silva Rodrigues Sentieiro
Fernanda Maria Carreira Mota Reis
Fernanda Maria dos Reis Santos
Fernanda Maria Ferreira Faria Lopes
Fernanda Maria Ramalheiro Pires Pereira
Fernando Santos Dias Leal Pinto
Filipa Alexandra Mineiro Faria
Filomena Maria Almeida dos Santos Leal Vieira
Florbela Morais Caetano Ramos de Deus
Francisca Maria Correia Paulino Carvalho
Francisco Augusto Pereira Miguel
Gloria Maria Mendes Soares
Graça Maria Correia Oliveira
Graça Maria Soares Traquina da Silva
Gracinda Maria Oliveira Faria Bernardo
Helena Isabel Simões Duarte Ferreira Guerra
Helena Margarida Freira Honorato Silva Salgueiro
Helena Maria Brites Mota Carvalho
Helena Maria Fernandes Paisana
Helena Maria Louro Caetano Pires
Hugo Sérgio Ribeiro Santos
Ilda Maria Barreto Rodrigues
Irene Maria Silva Ferreira Vieira
Isabel Margarida Governo Nico
Isabel Maria Duarte da Graça Luz
Isabel Maria Faria Lopes da Silva
Isabel Maria Inverno Serôdio Vicente
Isabel Maria Oliveira Faria
Isabel Maria Pereira Gaveta Abreu
Isabel Maria Ramos Bergeiro da Silva
Isilda Maria de Sousa Antunes Batista
Joana Catarina Pereira Rosa
Joana Gonçalves Cotovio
João Carlos Correia Lopes

João Manuel Pereira Henriques
João Pedro Dias Lopes Paixão
Jorge Manuel Paiva Serôdio
José Carlos Faria Alves Marques
José Carlos Nunes Ramos
José Teixeira Mendes
Júlio Fernando Alves dos Reis
Justino Santos Faria
Laurinda Maria Rodrigues Cordeiro Rosa
Leontina Maria Fernandes do Couto Filipe
Lígia Maria Gonçalves da Silva
Lina de Jesus Lopes de Oliveira
Luis Filipe Correia Dias
Luis Filipe da Bernarda da Silva
Luísa Manuela Ruivo da Silva Carreira
Luísa Maria Ferreira Gonçalves
Luísa Maria Silva Conde Bento
Luísa Maria Vieira Grais Martins
Manuel Guardado dos Santos Cepo
Margarida Cristina Freire Simões Moleiro
Margarida Maria Rodrigues Nunes
Margarida Teodora da Silva Gonçalves Trindade
Maria Alexandra de Sousa Vieira dos Reis
Maria Alexandra Domingues da Silva Oliveira
Maria Alexandra Saraiva Sirgado Rodrigues
Maria Ângela Rafael Henriques Pereira
Maria Armanda Rebelo Simões Teixeira
Maria Cândida Honório António Soeiro Alves
Maria Cândida Ruivo Pereira dos Santos
Maria Celeste de Sousa Serra Farinha
Maria Clemência de Oliveira Batista Maia
Maria Clementina Branco Vieira
Maria Clementina Sousa Rocha de Castro
Maria Conceição Dias Bento Ferreira
Maria Cristina Ferreira Moita Fazenda Teixeira
Maria da Conceição Antunes Pires Lopes
Maria da Conceição Oliveira Escudeiro Rosa
Maria da Conceição Pinheiro Silva Costa
Maria da Conceição Rodrigues Ferreira
Maria da Conceição Serra Poço Lopes
Maria da Luz Nunes Gomes Monteiro
Maria da Piedade Agostinho Ferreira Pereira
Maria da Piedade Ferreira Maia de Freitas
Maria da Silva Santos
Maria de Fátima Lopes Coelho
Maria de Lurdes Canhoto Azevedo
Maria de Lurdes Carneiro Alves Santos
Maria de Lurdes Gomes Pinto
Maria de Lurdes Granata Ribeiro
Maria do Céu Almeida Roque Brandão
Maria do Céu Coelho Lopes
Maria do Céu Dias Lopes Gomes
Maria Elvira Lopes Godinho João
Maria Eugenia Bruno Fazenda
Maria Eugenia da Silva Almeida Rodrigues
Maria Fernanda da Costa Sousa Lopes Ferreira
Maria Filomena Batista Dias Pinto de Sousa
Maria Filomena Carlos Godinho
Maria Gabriela de Oliveira Martins
Maria Helena Sousa da Luz
Maria Ines Barroca da Luz Martinho
Maria Irene Cancela Vieira Tomas Simões
Maria Irene Carvalho Dias
Maria Irene Pereira Coelho
Maria Isabel Vieira Colaço Pires
Maria João Barreiros da Silva Nicolau
Maria João Carvalho Maia
Maria João Ferreira Gonçalves
Maria João Piedade Costa Moita
Maria José de Sousa Nicolau Ferreira
Maria José Fazenda Moita Ferreira
Maria Lúcia Marujo do Nascimento Pinho
Maria Luísa Faria Alves Chamusqueiro
Maria Madalena Rocha dos Reis Ferreira
Maria Manuela Fernandes Gomes Marques Mendes
Maria Manuela Madeira Morgado Sousa Riachos
Maria Manuela Martins Tavares
Maria Manuela Silva Duarte
Maria Manuela Silva Tomas Rodrigues
Maria Margarida da Silva Alves
Maria Mercedes Triguinho Oliveira Delgado
Maria Natália Gonçalves dos Santos Vieira
Maria Noémia Ribeiro Simões da Fonseca
Maria Odete Teixeira Fernandes Gonçalves
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Maria Teresa da Silva Senica Duarte
Maria Teresa Falcão Rodrigues Pereira
Maria Teresa Ganhão Gomes
Maria Teresa Mendes Pereira
Maria Teresa Ruivo da Silva Jordão
Marina Isabel Castelo Branco Mota
Mário José Ribeiro Pereira
Marisa Alexandra Carvalho do Vale
Marisa Santos Lopes
Marta Alexandra Coentro Trigueiro
Mauro André Braga de Carvalho
Micaela Moita Mota
Mónica Santos Pereira
Natália da Piedade Cardoso
Noémia Maria dos Santos Silva Cabeleira
Odete Rodrigues Miguel Cordeiro
Odilia da Conceição Caetano Mendes Henriques
Óscar Miguel Ferreira Campos
Patrícia Alexandra Faria Lobo Ramos
Paula Filomena de Assunção Delgado
Paula Isabel dos Prazeres Alcobaça Faria
Pedro Jorge Sousa Vieira da Cruz
Raquel Raposo dos Santos
Rita Cristina Simões Gameiro Duarte
Rosa da Conceição de Lima São Marcos
Rosa Maria Ferreira Godinho Leal
Rosa Maria Nazaré Ferreira Julião
Rosaria Maria Silva Prudencio
Samuel Domingos Oliveira Ferreira da Silva
Sandra Alexandra Oliveira Ferreira Alho Carreira
Sandra Catarina Gaveta Reis
Sandra Isabel Antunes Soares
Sandra Maria Lopes Ferreira
Sandra Maria Marques da Luz
Sandra Paula Cacheiro Oliveira
Sandra Sofia Neves Cadima
Sandrina Paula Duarte Guia da Costa
Sofia Mendes de Sousa Matos
Sofia Mendes Nunes Vaz
Sónia Margarida dos Reis Mota
Sónia Maria Figueira Mateus
Susana Cristina Vieira Silva Borralho
Susana da Conceição Mendes Martinho Gameiro
Susana Gabriela dos Santos Gonçalves Bonito
Teresa Maria Branco Cândido
Teresa Maria Carvalho Ruivo Nogueira
Teresa Maria da Graça Lopes
Teresa Maria Fazenda Santos Bernardo
Teresa Maria Leal Conde
Teresa Maria Lopes Cunha Rodrigues
Tiago José Duarte Moita Costa
Virgínia Manuela Lopes Serra dos Santos
Zélia Maria Dias Espadinha Simões

Divisão Financeira:
Marta Sofia Pereira Peças de Matos
Ana Catarina Correia Pilar
Ana Cristina de Oliveira Santos Pereira
Ana Sofia Cassis dos Santos
António Manuel Batista Canais
António Manuel Pereira Narciso
Carlos Manuel Santos Nicolau
Cecília Teixeira do Nascimento
Helena Paula Bernardo Romão
João Carlos Cassis dos Santos
João Eduardo Severino Pedro Pereira
José Carlos de Deus Bento
José Carlos Ferreira Aires
Liseta Maria Vieira Reis Santos
Lúcio Carlos Queiroz Damaso
Luis Alexandre Paz Lopes Faria
Luis Manuel da Silva Lopes
Manuel Maria Guardado Madeira da Graça
Marco Gabriel dos Santos Coelho
Maria Adélia Caetano Barroso
Maria de Lurdes Cardoso Gualter Patronilho Garcia
Maria Elisabete Soares Bairrada
Maria José Batista Canais
Mário Nuno Casaleiro Correia
Michele Maria Lourenço Jerónimo
Nuno Filipe de Sousa Mendes
Paulo Francisco Lopes Margarido
Paulo Jorge Cardoso Claudino Gonçalves
Paulo Sérgio Silva Fonseca

Sandra Cristina da Silva Monteiro Rodrigues
Sara Maria Pereira Franco
Virgínia Maria Couto Duarte

Departamento de Intervenção Territorial:
José Carlos Pires Vicente
Álvaro Rodrigues da Costa Lourenço
Ana Cristina Prestes Carreira Fanha
António Paulo Fazenda Moita
Fernando David Carreira da Silva
Fernando Marques Tomas
Joaquim Correia Bispo
Maria Cristina Gonçalves Santos Martins
Miguel Ângelo Moreira Tarouco
Paula Isabel Fanha Gonçalves Esperança
Roberto Carlos Marcos de Almeida
Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha

Divisão de Serviços Municipais:
António Ferreira Ruivo
Américo Alves Oliveira Dias
Ana Cristina Gaveta dos Reis Veríssimo
António Gabriel Duarte Ferreira
António Gaspar Gonçalves
António Gonçalves Pina de Moura
António José Coelho Alves
António José Oliveira Duque
António Manuel Costa Pereira
António Pedro Cardoso
António Rafael Pereira Silva Ferreira
Carlos Fernando de Sousa Neves
Cláudio Miguel dos Santos Marques
Deolinda Teixeira dos Santos Sousa
Elsa Maria Moreira Marques
Fernando Dias da Silva
Fernando Joaquim Lopes Palmeiro
Fernando Pejapes Soares do Carmo
Francisco Almeida Bonito
Francisco Carvalho Dias
Isidro Manuel dos Anjos Moreira
João Artur de Oliveira Frade
João Carlos Senica Canais
Joaquim José Guerra Monteiro
Jorge Manuel Chora da Guia
Jorge Manuel Lopes dos Santos
Jorge Manuel Pinheiro Rodrigues
José António Pereira Santos
José Augusto de Jesus Almeida Ferreira
José Carlos Lopes Cunha
José Fernando Ruivo Pereira
José Luis Pereira Narciso
José Manuel Caetano Gomes
José Manuel da Silva Rodrigues
José Manuel Lobo Pais Cabral
José Manuel Neto Carvalho
José Manuel Ruivo Duque
José Pereira Conde
Luis Filipe dos Santos Godinho
Luis Manuel de Jesus Silva
Luis Manuel Lopes Afonso
Luis Vítor Gonçalves Nicolau
Luísa Maria Frade de Sousa Lopes
Manuel da Costa Antunes
Manuel José Gonçalves Rodrigues
Manuel José Henriques Branco
Marco Alexandre dos Santos Sousa
Maria Ausenda Conceição Moura Mendes
Maria da Conceição Alho da Piedade Neto
Maria da Conceição da Silva Quintas Nunes
Maria de Jesus Valério das Neves Santos
Maria Florinda Ferreira dos Santos Moreira
Maria Ines Pereira Antunes da Margarida Coelho
Maria Júlia Peres do Rosário Gomes
Maria Manuela Pina Senica
Maria Natércia Assunção Rodrigues
Mário José da Silva Vigário Pinheiro
Nuno Alexandre Domingos Ribeiro
Nuno Miguel de Jesus Cordeiro Monteiro Grilo
Nuno Miguel de Oliveira Dias
Paulo Alexandre Vicente Boa Vida
Paulo Jorge dos Santos Ferreira
Paulo Jorge dos Santos Serra
Pedro Jorge Salgueiro Ferreira Pedroso
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Pedro Manuel da Costa Luis
Pedro Miguel Faria de Matos
Pedro Miguel Ferreira Julião
Rute Isabel da Graça Pereira da Silva
Sérgio Nuno de Oliveira Rosa
Tito da Costa Filipe
Zulmira da Conceição Dias

Divisão de Vias Municipais e Trânsito:
António José Mendes Faria
Abílio Nunes Ferreira de Oliveira
António da Silva das Neves
António da Silva Sousa
António Domingos Santos Lopes Vieira
António Fernandes Lopes
António Joaquim Silva dos Santos Abreu
António José Sousa Azevedo
António Manuel Gomes Lopes
António Manuel Lopes da Silva Cabeleira
Carlos Alberto Gomes Lopes
Carlos Alberto Marzia Batista
Carlos José dos Santos Lopes Branco
Carlos Manuel Mendes Pereira
Carlos Manuel Rodrigues Ferreira
Carlos Manuel Silva Manha
Diogo Ricardo Quitério Vieira
Eduardo Manuel Fazenda Sarafana
Fernando José de Oliveira Teixeira
Francisco José Claro dos Reis
Hélder António da Silva Vieira
Hélder Joaquim Assunção Rodrigues
João Carlos Gonçalves Inácio
João da Costa Almeida Rodrigues
João Pedro Gonçalves Simões

José António de Oliveira Nunes da Silva
José António Pereira de Sousa
José Augusto Silva Mendes Lopes
José Eduardo Oliveira Ferreira
José Fernando Ferreira Trincão
José Fernando Granata Carvalho
José Ferreira Bernardo
José Filipe Ferreira dos Santos Mota
José Luis Henriques Mendes Mota
Jose Mahomed Esmail Alves
José Manuel de Carvalho Pratas Garcia de Jesus
José Maria Ramos Oliveira Vieira
José Rodrigo Afonso Senica
José Seguro da Silva Vicente
Júlio Manuel de Sousa Fernandes
Justino Henrique Alfaiate dos Santos
Luis Francisco dos Santos Estêvão
Luis Orlando Lopes Vieira Seguro
Manuel Alberto Carreira Julião
Manuel Fernando dos Reis Vieira
Maria de Jesus Fazenda Moita Bragança
Mário Manuel Freitas Franco
Nuno Gonçalves Simões
Paulo Jorge Cabaça Matos
Pedro dos Santos Cardoso
Pedro Miguel Rodrigues Jorge
Rogério Manuel Garcia Bento
Rui Tiago da Silva Rodrigues
Sérgio Manuel Oliveira Julião
Silvino Manuel Gomes Martins
Vítor Manuel da Fonseca
Vítor Manuel Faria Borges
28 de dezembro de 2012. — O Presidente de Câmara, António Manuel 

Oliveira Rodigues. 

 ANEXO I

Unidades nucleares

Unidades flexíveis

Subunidades orgânicas 

  
 206639728 
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 MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Aviso n.º 640/2013
Manuel Luís da Rosa Narra, Presidente da Câmara Municipal de 

Vidigueira, torna público que, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por deliberação da Assembleia Municipal 
de Vidigueira tomada em sessão ordinária de 13/12/2012, sob proposta 
da Câmara Municipal aprovada em reunião de 03/12/2012, foram apro-
vados o novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais e 
o Mapa de Pessoal para o ano de 2013.

18 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Luís da Rosa Narra.

306613337 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Despacho n.º 750/2013
Faz -se público que, nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto 

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e na sequência de deliberações da 
Câmara e Assembleia Municipais datadas, respetivamente, de 19/12/2012 
e 28/12/2012, foi aprovada a 3.ª alteração ao Regulamento da Estrutura 
e Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Vieira do Minho

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Jorge Dantas.

3.ª Revisão ao Regulamento da Estrutura e Organização 
dos Serviços da Câmara Municipal de Vieira do Minho
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabelece o regime 

jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, sendo que 
estas ficaram obrigadas a promover a revisão dos seus serviços até ao 
final do ano em curso. Nestes termos e no sentido de adequar o atual 
modelo organizacional ao definido naquele diploma, importa definir o 
modelo organizacional dos serviços e estabelecer as competências das 
respetivas unidades orgânicas a criar, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se necessário proceder à adequação 
da estrutura orgânica da Câmara Municipal adaptando -a às novas regras 
e critérios estabelecidos por estes diplomas legais

1 — A proposta apresentada consagra um modelo de organização e 
funcionamento dos serviços municipais assente numa estrutura hierarqui-
zada, estruturando -se em torno das unidades orgânicas flexíveis, com o 
nível de Divisão. Deste modo a Câmara Municipal de Vieira do Minho, 
para o exercício das suas competências e realização das atribuições que 
legalmente lhe cabem, estabelece que a estrutura dos serviços municipais 
compreende as seguintes Divisões:

Divisão de Desenvolvimento Social e Local, Educação, Adminis-
tração e Finanças

Divisão de Urbanismo e Obras Municipais

2 — O modelo organizacional proposto integra ainda um conjunto de 
subunidades orgânicas, abaixo do limite estabelecido pela Assembleia 
Municipal, que se estruturam conforme o Organograma anexo mostra, 
descrevendo -se, a seguir, como estas subunidades orgânicas se integram 
na estrutura organizacional.

2.1 — Subunidades orgânicas diretamente ligadas à Presidência:
a) Gabinete de Apoio aos Serviços da Presidência
b) Gabinete de Apoio ao Munícipe e Modernização Administrativa
c) Polícia Municipal e Serviços de Proteção Civil
d) Gestão da Qualidade

2.2 — Subunidades orgânicas integradas na Divisão de Desenvolvi-
mento Social e Local, Educação, Administração e Finanças:

a) Serviços Jurídicos, Contencioso, Contraordenações e Execuções 
Fiscais

b) Recursos Humanos
c) Serviços de Contabilidade
d) Tesouraria
e) Serviços de Aprovisionamento e Património
f) Serviços de Arquivo
g) Cultura e Associativismo
h) Serviços de Educação
i) Serviços de Cultura e Associativismo
j) Serviços de Ação Social
k) Serviços de Turismo

2.3 — Subunidades orgânicas integradas na Divisão de Urbanismo 
e Obras Municipais:

a) Estudos e Projetos
b) Serviços de Planeamento Urbanístico e Obras Particulares
c) Serviços de Obras Municipais
d) Serviços de Armazéns, Transportes e Parque de Máquinas

3 — Aos serviços municipais compete, de um modo geral, preparar e 
executar as deliberações e decisões dos órgãos municipais, cabendo -lhe 
ainda as seguintes funções comuns:

a) Proceder à realização de estudos e às diligências preparatórias das 
deliberações e decisões municipais;

b) Promover e desenvolver ações conducentes à pronta e eficaz exe-
cução daquelas deliberações e decisões;

c) Fornecer atempadamente os elementos necessários à elaboração 
do Orçamento e das Grandes Opções do Plano;

d) Exercer os poderes delegados pelo Presidente da Câmara ou subde-
legados pelos Vereadores e subdelegar competências dentro dos limites 
autorizados;

e) Dirigir e valorizar os recursos humanos afetos ao respetivo setor 
de atividade;

f) Rentabilizar os recursos disponíveis, assegurando a conservação e 
manutenção dos bens patrimoniais afetos;

g) Assegurar a coordenação e cooperação entre os vários serviços 
municipais e entidades participadas pelo município, tendo por objetivo 
maximizar resultados e a satisfação dos munícipes;

h) Adotar procedimentos e medidas que garantam maior eficiência, 
transparência e melhor prestação de serviços aos munícipes;

i) Garantir o correto relacionamento entre os serviços e os munícipes, 
de modo a elevar a confiança destes nos serviços municipais;

j) Pugnar pelo cumprimento dos princípios da boa gestão, da raciona-
lização e da eficiência na afetação de recursos e garantir a observância 
do princípio da legalidade nos atos praticados.

4 — As competências das unidades orgânicas flexíveis, referidas 
no n.º 2, e das subunidades orgânicas, a que se refere o n.º 3, são as 
definidas nos pontos seguintes:

4.1 — Ao Gabinete de Apoio aos Serviços da Presidência, com-
pete:

a) Assegurar apoio técnico e administrativo ao Presidente da Câmara 
e aos Gabinetes dos Vereadores;

b) Assegurar e coordenar os contactos com a comunicação social e 
promover a imagem do Município;

c) Coordenar a comunicação interna e assegurar a publicação de 
informação geral;

d) Assegurar os serviços de protocolo e coordenar as relações insti-
tucionais internas e externas;

e) Assegurar a publicação de editais, avisos e anúncios públicos 
decorrentes do cumprimento da lei.

4.2 — Ao Gabinete de Apoio ao Munícipe e Modernização Admi-
nistrativa, compete:

a) Centralizar todo o relacionamento dos serviços com o munícipe;
b) Garantir a receção e atendimento do público;
c) Assegurar os serviços de receção, registo e encaminhamento de 

correspondência via fax, e -mail e correio, bem como a expedição de 
correio para o exterior;

d) Centralizar, registar todo o expediente e processos e encaminhar 
o mesmo para os respetivos serviços;

e) Centralizar e prestar informação referente aos processos e diligen-
ciar junto de todos os outros serviços para o seu efetivo despacho;

f) Dar prova dos documentos entregues pelos utentes;
g) Emitir certidões e atestados nos termos da lei;
h) Garantir o serviço de atendimento telefónico;
i) Identificar processos críticos e constrangimentos funcionais, desig-

nadamente no que respeita ao cumprimento dos prazos de resposta;
j) Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 

perpétuas e jazigos, assegurando a atualização dos respetivos registos 
e a liquidação das taxas correspondentes.

4.3 — À Polícia Municipal e Serviços de Proteção Civil, compete:
a) Garantir o cumprimento da lei e dos regulamentos municipais que 

envolvam competências do Município no domínio da fiscalização;
b) Regular a circulação rodoviária e assegurar as ações necessárias 

para aplicar restrições à circulação, em consequência da realização de 
eventos na via pública promovidos ou autorizados pelo município;

c) Fiscalizar infrações de natureza rodoviária no âmbito da legislação 
em vigor e promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária;
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d) Assegurar a vigilância dos transportes públicos locais, designa-
damente nas áreas circundantes das escolas e nos espaços públicos ou 
abertos ao público;

e) Fiscalizar e informar atempadamente os serviços das situações 
anómalas que detete nos equipamentos de sinalização, semáforos, si-
nalética direcional e de parqueamento;

f) Assegurar todos os procedimentos e tramitação processual resul-
tantes do levantamento e subsequente tratamento de autos de contraor-
denação de trânsito;

g) Organizar os processos relativos Ao licenciamento de feirantes, 
emitir os cartões e liquidar e cobrar as respetivas taxas;

h) Assegurar o registo de propriedade de veículos agrícolas, moto-
ciclos e ciclomotores;

i) Assegurar a emissão das licenças de condução desses veículos, bem 
como outras que resultem de disposições legais ou regulamentares;

j) Assegurar o cumprimento das competências municipais em matéria 
de licenciamento e fiscalização de atividades de caráter ocasional, desig-
nadamente, venda ambulante, realização de acampamentos ocasionais 
e de espetáculos, exploração de máquinas automáticas de diversão e de 
divertimentos na via pública;

k) Elaborar autos de notícia e autos de contraordenação ou de transgres-
são relativamente a infrações às normas regulamentares do município, 
verificadas no âmbito da atividade de fiscalização, designadamente nos 
domínios do urbanismo, da construção, da defesa e proteção da natureza 
e do ambiente, do património cultural e dos recursos cinegéticos;

l) Assegurar a vigilância dos edifícios e equipamentos públicos mu-
nicipais;

m) Executar mandatos de notificação e praticar outros atos adminis-
trativos das autoridades municipais;

n) Cooperar na elaboração e implementação do plano de proteção 
civil e do plano de emergência e intervenção;

o) Executar o programa e ações de proteção civil, em articulação com 
Bombeiros, Guarda Nacional Republicana e outras entidades ligadas à 
proteção civil e à segurança pública;

p) Assegurar a representação do município em comissões legalmente 
constituídas no domínio da proteção civil;

q) Promover ações de prevenção e sensibilização com o objetivo de 
minimizar o risco de pessoas e bens em situações de fogos, tempestades 
ou outras situações de catástrofe.

4.4 — À Gestão da Qualidade, compete:
a) Elaborar e gerir o Manuel e os Procedimentos da Qualidade;
b) Supervisionar o processo de Gestão da Qualidade;
c) Coordenar a revisão do sistema de Gestão da Qualidade;
d) Assegurar, juntamente com os gestores dos diferentes processos 

a implementação, eficácia e eficiência do sistema de Gestão da Qua-
lidade;

e) Manter o executivo informado sobre o grau de implementação, 
eficácia e eficiência do sistema de Gestão da Qualidade;

f) Gerir o Plano de auditorias internas;
g) Assegurar o tratamento de reclamações e os seguimento das ações 

corretivas desencadeadas.

5 — À Divisão de Desenvolvimento Social e Local, Educação, Ad-
ministração e Finanças, compete:

1 — Garantir a coordenação do apoio às reuniões da câmara munici-
pal e dos conselhos municipais, bem como assegurar toda a tramitação 
administrativa inerente ao processo conducente à tomada de deliberação 
destes órgãos e da assembleia municipal;

2 — Assegurar a certificação, nos termos legais, de documentos que 
constem do arquivo e das deliberações órgão municipais;

3 — Assegurar a divulgação interna e externa de atos administrativos 
e outros documentos e promover a sua publicação;

4 — Promover todas as tarefas inerentes aos processos eleitorais, 
legados pios e despejos administrativos;

5 — Assegurar a gestão previsional dos Recursos Humanos do Mu-
nicípio e assegurar a implementação das orientações definidas para o 
desenvolvimento dos Recursos Humanos;

6 — Gerir os processos de contratação e mobilidade dos trabalha-
dores;

7 — Supervisionar o processo de avaliação de desempenho;
8 — Gerir o sistema de assiduidade dos trabalhadores e promover o 

processamento de vencimentos e abonos;
9 — Programar e coordenar as atividades de gestão financeira e pa-

trimonial do Município e fazer cumprir as deliberações dos órgãos 
municipais nesta matéria;

10 — Dirigir a elaboração dos instrumentos de gestão previsional, 
designadamente o Orçamento e as Grandes Opções do Plano;

11 — Coordenar e controlar as relações financeiras entre o Muni-
cípio e entidades públicas e privadas, provenientes de Protocolos ou 
Contratos -Programa;

12 — Acompanhar e controlar a execução orçamental, identificar 
desvios e propor as correspondentes alterações e revisões que se mostrem 
ajustadas e necessárias;

13 — Assegurar a elaboração anual do relatório de gestão e de pres-
tação de contas;

14 — Assegurar a disponibilização periódica de informação financeira 
e patrimonial, nomeadamente os relatórios trimestrais de execução 
orçamental;

15 — Garantir e manter atualizados os procedimentos legais e de 
controlo interno inerentes às funções de contabilidade, tesouraria, pa-
trimónio e aprovisionamento;

16 — Supervisionar a liquidação e cobrança de taxas e outras recei-
tas, informar os processos de isenção e o controlo das situações de não 
pagamento e o envio dos débitos para execução fiscal;

17 — Propor e acompanhar a realização de estudos e propostas con-
ducentes à fixação ou atualização de taxas, preços e outras receitas 
municipais;

18 — Superintender na gestão da tesouraria;
19 — Assegurar a contratação de todos os bens e serviços necessários 

ao desenvolvimento da atividade municipal;
20 — Organizar e manter atualizado o inventário e supervisionar 

os processos de aquisição, alienação e gestão dos bens móveis e imó-
veis;

21 — Gerir os recursos informáticos e dar apoio funcional aos outros 
serviços na utilização dos sistemas informáticos;

22 — Coordenar as subunidades orgânicas integradas na Divisão.
23 — Participar na conceção e execução de planos e programas de 

desenvolvimento educativo, cultural e de intervenção social;
24 — Assegurar as orientações definidas pelos órgãos municipais para 

o domínio da educação e cultura, designadamente as ações previstas no 
plano anual de atividades;

25 — Gerir e manter atualizada a carta educativa do Município;
26 — Gerir o parque escolar municipal, assegurando o seu apetre-

chamento e os recursos necessários ao seu funcionamento, garantindo a 
manutenção e conservação dos equipamentos e instalações escolares;

27 — Programar, assegurar e controlar a rede de transportes escolares 
e a qualidade do serviço de refeições escolares;

28 — Assegurar a representação do Município em comissões, de-
legações ou outras grupos de trabalho no âmbito das competências da 
Divisão;

29 — Assegurar a gestão e promoção do Parque Industrial;
30 — Assegurar a gestão das feiras e eventos municipais;
31 — Assegurar as competências legalmente atribuídas ao Município 

no domínio da higiene pública veterinária;
32 — Colaborar com os diversos serviços municipais, designada-

mente ao nível da higiene pública veterinária, sanidade animal, ins-
peção, controlo e fiscalização higio -sanitária, inspeção das condições 
de higiene em locais de concentração pública, profilaxia e vigilância 
epidemiológica;

33 — Participar na definição da política de turismo do município e 
controlar a sua execução;

34 — Colaborar com os organismos regionais e nacionais de promo-
ção e desenvolvimento do turismo;

35 — Cooperar no levantamento do património e tradições culturais 
de raiz popular e propor a realização de iniciativas que conduzam à sua 
preservação e valorização;

36 — Propor e executar ações que potenciem as atividades económi-
cas locais, visando a captação de novas iniciativas e reforço do tecido 
empresarial;

37 — Organizar e apoiar a participação de representações munici-
pais em feiras ou em outros certames, contribuindo para promoção e 
divulgação do Município;

38 — Promover, por iniciativa municipal ou em articulação com 
instituições e associações empresariais, a realização de feiras temáticas 
ou outras iniciativas com o objetivo de valorizar e promover o desen-
volvimento do comércio e da produção de base local;

39 — Assegurar as ações relacionadas com o desenvolvimento da 
caça e pesca;

40 — Estudar os instrumentos financeiros colocados à disposição 
das autarquias no âmbito de fundos Comunitários e propor as corres-
pondentes candidaturas;

41 — Acompanhar a execução física e financeira dos processos de 
candidatura a fundos comunitários em parceria com Divisão de Admi-
nistração e Finanças;

42 — Assegurar a organização do processo técnico -financeiro subja-
cente à execução de protocolos ou contratos -programa e candidaturas, 
designadamente no âmbito de fundos comunitários.
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5.1 — À subunidade orgânica Serviços Jurídicos, Contencioso, Con-
traordenações e Execuções Fiscais, compete:

a) Secretariar as reuniões da câmara municipal e assegurar a tra-
mitação administrativa relacionada com o agendamento das reuniões 
dos órgãos municipais e executar a divulgação interna e externa das 
deliberações tomadas;

b) Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e despa-
chos, contendo orientações a serem aplicadas pelos serviços municipais;

c) Assegurar o apoio jurídico aos diversos serviços do Município, 
assim como, emitir pareceres jurídicos com vista à fundamentação de 
decisões superiores;

d) Observar o enquadramento legal dos contratos em que o Município 
seja parte e validar os respetivos procedimentos;

e) Coligir e dar informação sobre todas as ações e recursos em que o 
Município seja parte, de modo a obter -se o conhecimento atualizado da 
situação em que os respetivos processos se encontram;

f) Acompanhar a representação forense do Município, dos seus órgãos 
e titulares, bem como dos trabalhadores, por atos legalmente praticados 
no âmbito das suas competências ou funções;

g) Apreciar, do ponto de vista da legalidade, os elementos a constar 
das escrituras públicas;

h) Instruir processos disciplinares ou de averiguações em que estejam 
envolvidos trabalhadores ou serviços do município;

i) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito dos 
processos de execução fiscal e das contraordenações;

j) Assegurar a instrução dos processos de contraordenação instaurados 
pelos diferentes serviços do Município;

k) Proceder à cobrança coerciva de dívidas referentes a receitas mu-
nicipais não pagas dentro do prazo de pagamento voluntário;

l) Assegurar a análise das reclamações graciosas no âmbito do pro-
cesso tributário;

m) Proceder às liquidações das importâncias executadas, custas e 
demais encargos;

n) Assegurar todos os procedimentos administrativos referentes ao 
processo eleitoral;

o) Promover penhoras, em articulação com a Polícia Municipal, e 
lavrar os respetivos autos.

5.2 — À subunidade orgânica Recursos Humanos, compete:
a) Assegurar a execução e atualização do Mapa de Pessoal do Mu-

nicípio;
b) Executar as ações necessárias ao recrutamento e seleção dos recur-

sos humanos e aplicar os instrumentos de mobilidade e desenvolvimento 
de carreiras;

c) Organizar e manter atualizados os processos individuais;
d) Organizar e tratar os processos referentes a prestações sociais e 

abonos complementares;
e) Controlar o absentismo;
f) Proceder à liquidação dos vencimentos e abonos complementares;
g) Promover e coordenar a avaliação de desempenho dos trabalha-

dores;
h) Administrar e manter atualizado o seguro do pessoal e dos au-

tarcas;
i) Organizar os processos de acidentes de serviço e intervir na instrução 

dos processos de inquérito e de natureza disciplinar;
j) Elaborar informações e indicadores estatísticos sobre os recursos 

humanos e apresentar, anualmente, o Balanço Social;
k) Efetuar o levantamento anual de necessidades de formação e atu-

alização de conhecimentos do pessoal, a fim de definir e propor as 
prioridades de formação a seguir;

l) Executar e avaliar as ações de formação;
m) Informar e controlar os processos de acumulações de funções;
n) Garantir os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho;
o) Promover as verificações médicas e juntas médicas por motivo 

de doença.

5.3 — À subunidade orgânica Contabilidade, compete:
a) Garantir a recolha de todos os elementos necessários à elabora-

ção do Orçamento e das Grandes Opções do Plano e participar na sua 
preparação;

b) Executar o Orçamento e elaborar as alterações e revisões aos do-
cumentos previsionais, nos termos das orientações recebidas;

c) Liquidar taxas e outras receitas municipais, que não sejam da res-
ponsabilidade de outros serviços, emitir as respetivas guias de receita 
e controlar a sua cobrança;

d) Proceder à conferência de registos contabilísticos, reconciliações 
bancárias e circularização de bancos, clientes, fornecedores e outros 
devedores e credores;

e) Remeter aos departamentos centrais e regionais os elementos de 
natureza contabilística ou financeira determinados por lei;

f) Assegurar o processo de prestação de contas e coligir os elementos 
para o Relatório de Gestão;

g) Assegurar e executar os registos contabilísticos, nos diferentes 
sistemas de contabilidade;

h) Controlar as contas bancárias.
i) Assegurar o cumprimento atempado das obrigações de natureza 

fiscal ou afim;
j) Controlo da Despesa, propondo medidas de contenção e redução.

5.4 — À subunidade orgânica Tesouraria, compete:
a) Administrar a tesouraria e garantir a segurança dos valores à sua 

guarda;
b) Efetuar os pagamentos com base nas ordens de pagamento au-

torizadas, com a observância prévia do cumprimento das condições 
necessárias ao pagamento;

c) Cobrar taxas e outras receitas municipais e dar a correspondente 
quitação;

d) Proceder a depósitos e levantamentos de fundos, controlar o movi-
mento das contas bancárias e propor a aplicação financeira dos recursos 
de tesouraria;

e) Manter atualizada a informação diária do saldo de tesouraria, das 
operações orçamentais e das operações de tesouraria;

f) Assegurar que a importância existente em Caixa, não ultrapasse o 
montante adequado as necessidades diárias de tesouraria;

g) Elaborar os resumos diários de tesouraria e prestar informação 
diária relevante para a gestão financeira;

h) Remeter diariamente aos serviços de contabilidade todos os docu-
mentos de receita e de despesa de suporte aos recebimentos e pagamentos 
efetuados, incluindo as movimentações bancárias;

i) Elaborar e executar o orçamento de tesouraria.

5.5 — À subunidade orgânica Aprovisionamento e Património, com-
pete:

a) Centralizar a execução, em colaboração com os outros serviços, 
de todos os procedimentos necessários à aquisição de todos os bens e 
serviços, incluindo empreitadas, necessários ao desenvolvimento das 
atividades do Município;

b) Administrar a Plataforma das Compras Eletrónica;
c) Acompanhar a execução dos contratos de fornecimento de bens e 

serviços, nomeadamente quanto ao cumprimento dos prazos e condições 
de fornecimento acordados.

d) Garantir e manter atualizado o seguro dos bens municipais e dos 
veículos;

e) Liquidar e controlar a cobrança de taxas, rendas e outras receitas 
provenientes da gestão ou da venda de bens imóveis.

f) Organizar e manter atualizado o inventário de bens móveis e imóveis 
do património do Município, assegurando todos os registos relativos à 
situação patrimonial dos mesmos;

g) Controlar a atribuição dos números de inventário e verificar se os 
bens permanecem afetos aos serviços a que foram destinados;

h) Promover e manter atualizada a inscrição nas matrizes prediais e 
na conservatória do registo predial de todos os bens imóveis propriedade 
do Município;

i) Supervisionar os processos de aquisição, alienação e gestão dos 
bens móveis e imóveis;

j) Promover a gestão dos bens municipais, nomeadamente propondo 
o abate, a permuta e a venda, sempre que tal se justifique;

k) Assegurar que as aquisições de imobilizado se efetuam de acordo 
com o plano plurianual de investimentos e com base em despacho ou 
deliberação do órgão competente;

l) Coordenar o sistema de gestão de stocks e armazéns em colaboração 
com os respetivos serviços.

5.6 — À subunidade orgânica Serviços de Arquivo, compete:
a) Organizar o arquivo geral do Município, zelando pela sua conser-

vação e controlo no acesso aos respetivos documentos;
b) Executar os normativos legais relacionados com o arquivo e con-

servação documental;
c) Assegurar o serviço de reprografia;
d) Organizar e gerir o arquivo histórico municipal.

5.7 — À subunidade orgânica Serviços de Educação, compete:
a) Administrar os equipamentos escolares e garantir os meios neces-

sários ao seu bom funcionamento;
b) Assegurar a provisão das refeições escolares;
c) Assegurar a ação social escolar, garantindo o controlo dos apoios 

concedidos;
d) Propor a realização de protocolos ou acordos com interesse para 

o desenvolvimento da ação educativa e da juventude;
e) Assegurar as atividades de complemento curricular e outras defi-

nidas para a área da educação e da juventude.
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5.8 — À subunidade orgânica Serviços de Cultura e Associativismo, 
compete:

a) Administrar os equipamentos culturais, designadamente o Audi-
tório, Casa da Cultura e a Biblioteca municipal;

b) Executar as ações de animação e programação cultural;
c) Fomentar o associativismo cultural, promovendo e apoiando pro-

jetos e ações no domínio da criação e difusão artística e cultural.

5.9 — À subunidade orgânica Serviços de Ação Social, compete:
a) Garantir a execução de programas e ações de apoio aprovados pelo 

Município e controlar os respetivos resultados;
b) Informar pedidos de apoio e propor a realização de ações que 

contribuam para a satisfação das necessidades identificadas e para o 
desenvolvimento do bem -estar social;

c) Cooperar com instituições direcionadas para a área da intervenção 
social, nomeadamente instituições particulares de solidariedade social 
e centros sociais, com o objetivo de maximizar os recursos existentes 
e potenciar a participação do apoio da comunidade local às respetivas 
populações.

5.10 — À subunidade Serviços de Turismo, compete:
a) Executar as ações previstas no plano de atividades para este setor 

de atividade municipal;
b) Assegurar a gestão do posto de turismo, obter e tratar informação 

relevante para o conhecimento da evolução do afluxo de turistas e grau 
de satisfação;

c) Assegurar a produção e distribuição de materiais de divulgação 
turística;

d) Conceber e fomentar parcerias com agentes económicos locais ou 
com outras entidades na área do turismo, visando a captação de eventos 
e iniciativas que contribuam para o incremento do fluxo de turistas.

6 — À Divisão de Urbanismo e Obras Municipais, compete:
1 — Coordenar a execução das atividades municipais no âmbito 

do urbanismo e das obras municipais, garantindo a concretização das 
orientações políticas estabelecidas no plano anual de atividades, no plano 
diretor municipal e em outros instrumentos de gestão territorial;

2 — Participar na conceção e atualização dos instrumentos de gestão 
territorial, promovendo a sua monitorização e revisão de acordo com as 
orientações urbanísticas definidas;

3 — Supervisionar as ações de natureza técnica indispensáveis ao 
exercício dos poderes e obrigações municipais no domínio das operações 
de loteamento, licenciamento de obras particulares e da correspondente 
fiscalização;

4 — Definir e gerir o ordenamento do trânsito e mobilidade muni-
cipal;

5 — Dirigir e coordenar as operações relacionadas com a conceção, 
execução e fiscalização das obras municipais;

6 — Fornecer aos serviços de aprovisionamento as peças necessárias 
ao desenvolvimento das consultas e concursos, na respetiva área de 
competências;

7 — Supervisionar os armazéns municipais e a gestão do parque de 
máquinas e viaturas municipais;

8 — Coordenar as subunidades orgânicas integradas na Divisão.

6.1 — À subunidade orgânica Estudos e Projetos, compete:
a) Realizar estudos e projetos de natureza urbanística que lhe sejam 

solicitados;
b) Participar nas ações de revisão do Plano Diretor Municipal e de 

outros instrumentos de gestão territorial, designadamente planos de 
urbanização e planos de pormenor;

c) Garantir a atualização da cartografia e cadastro municipais;
d) Efetuar levantamentos topográficos;
e) Assegurar o sistema de informação geográfica municipal;
f) Assegurar a elaboração de projetos de obras municipais ou outros 

e dos respetivos programas e cadernos de encargos;
g) Realizar estudos respeitantes a hastes públicas e integrar equipas 

de avaliação de imóveis, designadamente para efeito de expropriações, 
aquisições ou alienações;

h) Elaborar pareceres, recomendação e outros trabalhos no âmbito 
das suas competências funcionais;

6.2 — À Subunidade orgânica Serviços de Planeamento Urbanístico 
e Obras Particulares, compete:

a) Executar todas as ações decorrentes da aplicação dos documentos 
de gestão aprovados pelos órgãos municipais e das orientações definidas 
para o domínio do urbanismo e das obras particulares;

b) Emitir pareceres sobre projetos de obras particulares e assegurar 
o fornecimento de plantas de localização;

c) Apreciar e informar projetos respeitantes à viabilidade e licencia-
mento de obras particulares;

d) Estabelecer as condições de execução de operações urbanísticas 
e de obras particulares e controlar os respetivos prazos para a sua con-
clusão;

e) Realizar ou participar em vistorias e fazer aplicar as normas e 
legislação de natureza urbanística;

f) Informar pedidos de constituição em propriedade horizontal;
g) Atribuir números de polícia dos edifícios;
h) Garantir a correta inscrição de prédios nas matrizes rústica e urbana, 

de acordo com os planos municipais e as operações urbanísticas;
i) Apreciar e informar pedidos de ocupação da via pública, colocação 

de publicidade e outros projetos de impacto urbanístico;
j) Proceder ao cálculo das taxas relativas ao licenciamento de obras 

particulares e de operações de loteamento e de ocupação do domínio 
público, promovendo a sua liquidação.

6.3 — À subunidade Serviços de Obras Municipais, compete:
a) Assegurar a execução das obras municipais de construção e conser-

vação, definidas no plano anual de atividades, incluindo as desenvolvidas 
no regime de administração direta;

b) Garantir a fiscalização das obras municipais, visando os respetivos 
autos de medição, respondendo pelo cumprimento das condições fixadas 
nos projetos e cadernos de encargos;

c) Informar os pedidos de obras a mais e outros relativos à execução 
de obras por empreitada;

d) Informar os pedidos de revisões de preços das empreitadas, garan-
tindo o controlo das datas dos autos de medição em correspondência 
com os planos de trabalho;

e) Garantir a fiscalização de projetos de segurança de todas as obras 
municipais por empreitada e por administração direta;

f) Assegurar o processo respeitante à posse administrativa das em-
preitadas;

g) Efetuar a receção final das empreitadas, preparando os autos de 
receção e conta final da empreitada.

6.4 — À subunidade orgânica Serviços de Armazém, Transportes e 
Parque de Máquinas, compete:

a) Administrar os armazéns afetos aos serviços;
b) Administrar a utilização das máquinas e viaturas, zelando pela 

conservação e boa utilização daqueles equipamentos;
c) Assegurar e controlar a manutenção das máquinas e viaturas mu-

nicipais, mantendo informação atualizada sobre cada veículo, designa-
damente no que respeita à sua afetação;

d) Propor a alienação ou abate de máquinas e viaturas dados como 
incapazes ou cujo custo de funcionamento se mostre antieconómico.
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 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Despacho n.º 751/2013
Para os devidos efeitos se torna público o Regulamento de Organi-

zação e Funcionamento dos Serviços Municipais, nos termos do esti-
pulado no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, aprovado pela 
Assembleia Municipal de Vila do Conde de 27 de dezembro de 2012, 
sob proposta aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 13 de 
dezembro de 2012.

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida, 
Eng.º

ANEXO

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Preâmbulo
A Lei n.º 49/2012, de 29/8, veio estabelecer novos critérios de densi-

dade para a criação e aprovação de Unidades Orgânicas dos Municípios 
e dos respetivos cargos dirigentes, em complemento ao disposto no 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 23/10, os Municípios devem aprovar a adequação das suas estruturas 
orgânicas, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, às regras 
e critérios previstos na presente lei, até 31 de dezembro de 2012.

De acordo com os diplomas atrás mencionados a organização, a 
estrutura e o funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar -se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da ra-
cionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-
titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo.

Determina o diploma em referência que compete à Assembleia Mu-
nicipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de 
estrutura orgânica e de estrutura nuclear, definindo as correspondentes 
unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares 
e equipas de projeto.

O Município de Vila do Conde tem como uma das suas prioridades 
estratégicas a modernização da administração municipal, consubstan-
ciada na qualificação e maior eficácia dos serviços prestados junto dos 
cidadãos.

O objetivo do presente regulamento consiste na promoção de uma 
administração mais eficiente e modernizada, onde a racionalização dos 
recursos humanos disponíveis é efetiva, contribuindo para a melhoria das 
condições de exercício da missão e das atribuições do Município.

Nestes termos, suportando -se no modelo legal atualmente vigente, 
procede -se à elaboração da presente estrutura nuclear dos serviços 
municipais.

Artigo 1.º
Missão

1 — O Município orienta a sua ação no sentido de promover e dina-
mizar o concelho a nível económico, social e ambiental, primando pela 
aplicação sustentável dos seus recursos.

2 — O Município tem como missão o desenvolvimento económico 
e social do concelho de forma a proporcionar a melhoria das condições 
gerais de vida, de trabalho e de lazer dos seus habitantes.

Artigo 2.º
Objetivos gerais

No desempenho das suas atribuições, os serviços municipais pautam 
a sua atividade pelos seguintes valores:

a) Da administração aberta, permitindo a participação dos munícipes 
através do permanente conhecimento dos processos que lhes digam 
respeito e das formas de associação às decisões consentidas por lei;

b) Da eficácia, visando a melhor aplicação dos meios disponíveis 
para a prossecução do interesse público municipal;

c) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos, visando observar a necessária articulação entre as diferentes 
unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral execução às 
deliberações e decisões dos órgãos municipais;

d) Do respeito pela cadeia hierárquica, de forma que, nos processos 
administrativos de preparação das decisões, participem os titulares 

dos cargos de direção e chefia, sem prejuízo da necessária celeridade, 
eficiência e eficácia.

Artigo 3.º
Modelo da estrutura orgânica

1 — A organização dos serviços municipais obedece ao modelo de 
estrutura hierarquizada.

Artigo 4.º
Estrutura nuclear

O Município de Vila do Conde estrutura -se através das seguintes 
unidades orgânicas nucleares, correspondente a cargos dirigentes in-
termédios de 1.º grau:

a) Departamento de Administração Geral e Financeira;
b) Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística;
c) Departamento de Projetos e Obras Municipais;

Artigo 5.º
Departamento de Administração Geral e Financeira

1 — Compete ao Departamento de Administração Geral e Finan-
ceira:

a) Dirigir, coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada 
as atividades que se enquadrem nos domínios da gestão económica, 
financeira e patrimonial da administração geral de acordo com os re-
cursos existentes;

b) Coordenar a elaboração dos projetos dos Planos de Atividades e 
integração no Orçamento, bem como a sua execução, propondo medidas 
de reajustamento quanto tal se mostrar necessário;

c) Proceder à avaliação das ações planeadas, coordenando a elabora-
ção do projeto da Conta de Gerência e outros documentos de prestação 
de contas;

d) Assegurar os procedimentos da contratação pública relativos à 
aquisição de bens e serviços;

e) Promover todos os procedimentos de contratação pública destinados 
ao lançamento de empreitadas e à sua adjudicação;

f) Programar, coordenar e acompanhar a gestão dos recursos humanos 
da autarquia;

g) Sistematizar a divulgação de informação, sobre difusão de dados 
sobre o funcionamento dos serviços municipais, sobre a atividade dos 
órgãos municipais e sobre as perspetivas de desenvolvimento e demais 
informação sobre a vida do Município e seus interesses;

h) Coordenar o exercício das competências cometidas por lei ao 
Município relativas ao recenseamento eleitoral e aos atos eleitorais 
referendários;

i) Assegurar à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal o secre-
tariado e apoio técnico -administrativo que lhe seja solicitado;

j) Prestar apoio jurídico -administrativo aos órgãos representativos e 
aos diversos serviços do Município;

k) Assegurar o funcionamento dos serviços de aferição de pesos e 
medidas;

l) Liquidar tarifas, taxas e emitir licenças diversas;
m) Assegurar o funcionamento dos serviços de contraordenação e 

execução fiscais;
n) Assegurar o funcionamento de expediente e arquivo;
o) Apoiar o funcionamento administrativo dos serviços de mercados, 

feiras e cemitérios municipais.

2 — Além das competências previstas nas disposições anteriores 
deste Regulamento, compete ainda exercer as demais funções que lhe 
forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou 
determinações superiores.

Artigo 6.º
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

1 — Compete ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís-
tica:

a) Propor a elaboração e assegurar a gestão dos planos de ordena-
mento municipais;

b) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planea-
mento urbanísticos, programação, regulamentação, orçamentação e de 
gestão da atividade da Câmara Municipal;

c) Analisar e dar parecer sobre estudos, planos e projetos na área de 
urbanismo de âmbito particular e municipal;

d) Analisar e dar pareceres sobre pedidos de urbanização e edificação;
e) Praticar os atos e funções que permitam aos órgãos municipais 

exercer os seus poderes no âmbito das operações de loteamento e licen-
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ciamento de obras particulares, bem como definir critérios de gestão do 
património imobiliário do Município no âmbito da política urbanística 
e de gestão do solo;

f) Assegurar o levantamento cadastral do concelho;
g) Assegurar a compatibilização dos projetos de operações urbanísticas 

aos instrumentos eficazes de gestão territorial, à legislação e normativos 
legais e ao modelo de desenvolvimento urbanístico do Município;

h) Elaborar pareceres, recomendações e outros documentos, no âmbito 
das suas funções;

i) Zelar pelo cumprimento da legislação e normativos e promover 
ações para a sua correta aplicação;

j) Apreciar os projetos de operações urbanísticas, nomeadamente 
referentes a obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 
conservação, demolição, remodelação de terrenos, submetendo -os à 
decisão final;

k) Apreciar os processos abrangidos pelo regime jurídico da urba-
nização e edificação, procedendo às medições e cálculos de taxas a 
liquidar e a pagar;

l) Fornecer os danos para a liquidação das taxas devidas no âmbito 
do urbanismo;

m) Apreciar os pedidos de averbamento, prorrogação, licenças, subs-
tituição de técnicos e outros pedidos relacionados com a execução de 
obras;

n) Obter de outras áreas ou serviços da Câmara, dos Departamentos 
da Administração Central ou de outras entidades competentes as infor-
mações ou pareceres necessários à informação e decisão dos respetivos 
processos;

o) Apreciar e informar os pedidos de informação, pedidos de infor-
mação prévia, comunicações prévias de obras isentas de licenciamento, 
pedidos de licenciamento ou aceitação de comunicação prévia, de ope-
rações de loteamento, de obras de urbanização, pedidos de certidão de 
destaque de parcela, sua conformidade com os instrumentos de planea-
mento do território e com as disposições regulamentares em vigor, bem 
como informar da validade de alvarás e emitir certidões;

p) Emitir parecer e informar todos os procedimentos legalmente 
previstos, relacionados com a gestão urbanística;

q) Promover o aconselhamento técnico a particulares, no âmbito dos 
procedimentos que lhe compete apreciar;

r) Definir as condições técnicas a estabelecer em contratos de urba-
nização e alvarás de loteamento e de obras de urbanização.

2 — Além das competências previstas nas disposições anteriores 
deste Regulamento, compete ainda exercer as demais funções que lhe 
forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou 
determinações superiores.

Artigo 7.º
Departamento de Projetos e Obras Municipais

1 — Ao Departamento de Projetos e Obras Municipais compete:
a) Executar atividades concernentes à preparação dos processos de 

obras, constantes do plano de atividades e investimentos municipais;
b) Elaborar estudos de engenharia respeitantes às obras municipais 

e outras;
c) Elaborar planos de infraestruturas urbanas;
d) Elaborar projetos de vias urbanas e rurais;
e) Desenvolver e conservar a rede viária municipal, promovendo as 

obras necessárias de forma a garantir a segurança rodoviária;
f) Proceder à fiscalização das construções urbanas, de iniciativa mu-

nicipal;
g) Elaborar projetos de construção, reconstrução, ampliação, conser-

vação ou demolição de edifícios municipais;
h) Promover a construção e conservação dos edifícios municipais;
i) Executar tarefas relativas à construção, conservação e reabilitação 

de infraestruturas públicas, espaços exteriores, equipamento social e 
edifícios pertencentes ou a cargo da Autarquia;

j) Proceder à especificação dos materiais a serem aplicados na exe-
cução das obras municipais;

k) Fiscalizar e acompanhar tecnicamente as obras adjudicadas por 
empreitada;

l) Elaborar pareceres técnicos com vista à receção das obras realizadas 
por empreitada;

m) Efetuar o levantamento cadastral dos terrenos necessários à exe-
cução das empreitadas;

n) Realizar tarefas de conceção e execução de projetos de índole 
municipal, sendo o seu âmbito a construção, reconstrução, ampliação, 
remodelação ou reabilitação de espaços;

o) Elaborar projetos de arquitetura;
p) Elaborar estudos e projetos que visem garantir a qualidade arqui-

tetónica e construtiva dos edifícios ou conjuntos urbanos;

q) Elaborar planos de pormenor para os centros históricos, de modo 
a preservar e recuperar o património existente;

r) Elaborar planos de revitalização do Centro Histórico;
s) Emitir pareceres técnicos sobre projetos de edificações particulares 

a promover no Centro Histórico.

2 — Além das competências previstas nas disposições anteriores 
deste Regulamento, compete ainda exercer as demais funções que lhe 
forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou 
determinações superiores.

Artigo 8.º
Unidades orgânicas flexíveis

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município de 
nível 2, correspondentes a Divisões Municipais é fixado em 11 e de 
nível 3 é fixado em 3, cuja criação e aprovação é da competência da 
Câmara Municipal, sem prejuízo das exceções previstas na alínea a) do 
n.º 1 do Artigo 10.º da Lei n.º 49/2012, de 29/8.

Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau do Mu-
nicípio de Vila do Conde são recrutados de entre trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, dotados de competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das 
funções a exercer, ainda que não possuidores de curso superior, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central, local e 
regional do Estado.

Artigo 9.º
Subunidades orgânicas

O número máximo de subunidades orgânicas do Município é fixado 
em 3, cuja criação e aprovação é da competência do Presidente da 
Câmara Municipal.

Artigo 10.º
Remuneração

1 — Os titulares dos cargos dirigentes intermédios de 1.º e de 2.º 
grau, são remunerados em conformidade com as disposições normativas 
legalmente aplicáveis.

2 — Os titulares dos cargos dirigentes intermédios de 3.º grau serão 
remunerados, pelo valor equivalente a 6.ª posição remuneratória da 
carreira geral de técnico superior.

3 — Aos titulares dos cargos dirigentes intermédios de 1.º e de 2.º grau 
são devidos os suplementos remuneratórios previstos no Artigo 24.º da 
Lei n.º 49/2012 de 29/08.

4 — Os titulares de subunidades orgânicas são remunerados nos 
termos legalmente previstos.

Artigo 11.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 
de Vila do Conde aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 
30/12/2010.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua aprovação, sem prejuízo da sua publicação no Diário da 
República.

206654623 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Despacho n.º 752/2013
Nos termos do n.º 6 do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 

23 de outubro, publica-se o Regulamento Orgânico dos Serviços Mu-
nicipais da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, aprovado pela 
assembleia municipal, na sua sessão ordinária de 2012/12/27, mediante 
proposta da câmara municipal, aprovada na continuação da sua reunião 
ordinária de 2012/12/12, realizada em 2012/12/17, conforme consta do 
Edital n.º 700/2012, datado de 2012/12/28.

7 de janeiro de 2013. — A Presidente da Câmara Municipal, Maria 
da Luz Rosinha.
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Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Preâmbulo
O município de Vila Franca de Xira, por força do Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, procedeu à reorganização dos seus 
serviços da câmara municipal, aprovando na Assembleia Municipal de 
28 de dezembro de 2010 o Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, do dia 
13 de janeiro de 2011, atualmente em vigor.

Foi recentemente publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a qual 
entrou em vigor a 30 de agosto do corrente ano. A citada lei procede à 
adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que 
aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da 
Administração Central, Regional e Local do Estado.

De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deve aprovar a 
adequação da sua estrutura orgânica, às regras e critérios previstos na 
presente lei, até 31 de dezembro de 2012.

A consolidação da autonomia do poder local democrático nas últimas 
décadas, traduzida na descentralização de atribuições, em diversos 
domínios, para as autarquias locais, pressupõe uma organização dos 
serviços autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor 
resposta às solicitações decorrentes das atribuições dos municípios e 
competências dos órgãos municipais.

A promoção da modernização da administração municipal é para o 
município de Vila Franca de Xira uma das suas prioridades estratégicas 
como elemento fundamental para uma governação autárquica qualifi-
cada e para uma maior eficiência e eficácia na prestação dos serviços 
ao cidadão.

A melhoria das condições de exercício das atribuições do município, 
promovendo uma administração municipal mais eficiente e modernizada, 
constitui o objetivo do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A Assembleia Municipal do município de Vila Franca de Xira, na 
sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012, deliberou aprovar:

a) O modelo de estrutura orgânica dos serviços municipais, definindo 
que a organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo 
de estrutura hierarquizada;

b) Fixar em cinco o número máximo de unidades orgânicas nucleares;
c) Fixar em vinte o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;
d) Fixar em cinco o número máximo de cargos dirigentes do primeiro 

grau;
e) Fixar em catorze o número máximo de cargos dirigentes do se-

gundo grau;
f) Fixar em quatro o número máximo de cargos dirigentes do terceiro 

grau.

O GAP-Gabinete de Apoio à Presidência, o GAOM-Gabinete de Apoio 
aos Órgãos Municipais e o Notariado Privativo da Câmara Municipal 
não integram a estrutura nuclear nem a estrutura flexível da câmara 
municipal.

O SMPC-Serviço Municipal de Proteção Civil e o SMVM-Serviço 
Médico Veterinário Municipal, fazem parte da estrutura orgânica da 
câmara municipal, porém, não são contabilizados para efeitos dos limites 
de provimento previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.º, da 
Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto na 
alínea n), do n.º 2, do artigo 53.º e das alíneas a), do n.º 6 e a) e d), do 
n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem como do disposto na 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

TÍTULO I
Disposições Gerais

SECÇÃO I

Da organização

Artigo 1.º
Princípios gerais, estrutura e funcionamento

A organização, estrutura e funcionamento dos serviços municipais é 
orientada pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação 
dos serviços às populações, da desburocratização, da racionalização 
de meios, da eficiência na afetação de recursos públicos, na melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de partici-

pação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais 
da atividade administrativa acolhidos pelo Código do Procedimento 
Administrativo.

Artigo 2.º
Atribuições

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e os seus serviços prosse-
guem, nos termos e nas formas previstas na lei, fins de interesse público 
municipal, tendo como objetivo principal a melhoria das condições gerais 
de vida, de trabalho e de lazer dos habitantes do município.

Artigo 3.º
Objetivos

No desempenho das suas atribuições, os serviços municipais prosse-
guem os seguintes objetivos:

a) Realização plena, oportuna e eficaz das tarefas e ações definidas 
pelos órgãos municipais, tendo em vista o desenvolvimento socioeco-
nómico e cultural do concelho;

b) Aproveitamento racional, eficiente e eficaz dos recursos disponíveis 
na prossecução do interesse público municipal;

c) Obtenção de índices, sempre crescentes, de melhoria da qualidade 
da prestação de serviços às populações de forma a assegurar a defesa 
dos seus legítimos direitos e a satisfação das suas necessidades face à 
autarquia;

d) Promoção da participação dos cidadãos e dos agentes sociais e 
económicos nos processos de decisão e nas diversas atividades mu-
nicipais;

e) Valorização e dignificação profissional dos trabalhadores muni-
cipais.

Artigo 4.º
Princípios gerais de atuação

Os serviços municipais devem reger-se pelos seguintes princípios 
gerais de atuação:

a) Princípio do serviço à população e aos cidadãos, nos termos do qual 
os interesses legítimos dos munícipes constituem a principal referência 
no quadro de ações e decisões dos órgãos e serviços municipais;

b) Princípio da transparência, diálogo e participação, caracterizado 
por uma atitude permanente de aproximação e interação com as popu-
lações e por uma convivência permanente, informativa, pedagógica e 
de convergência entre o município e a comunidade;

c) Princípio da igualdade, nos termos do qual os órgãos municipais 
não podem privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito 
ou isentar de qualquer dever nenhum munícipe em razão da ascendência, 
sexo, raça, língua, localidade de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social;

d) Princípio da justiça, imparcialidade e boa-fé, postulando uma 
atuação justa e imparcial daqueles que exercem funções nos diversos 
serviços municipais, os quais deverão sempre pautar a sua conduta 
segundo as regras da boa-fé;

e) Princípio da administração aberta, assente na permanente disponibi-
lidade para prestar aos munícipes toda a informação sobre os processos 
que lhe digam respeito, de acordo com as formas previstas na lei;

f) Princípio da eficiência, segundo o qual, a administração municipal 
organizar-se-á para que a aplicação dos meios disponíveis à prossecução 
do interesse público municipal seja efetuada de acordo com modelos de 
racionalidade de gestão;

g) Princípio da qualidade e inovação, traduzindo-se na necessidade 
da introdução progressiva de métodos e técnicas inovadores, bem como 
a adoção das modernas tecnologias da informação no domínio do trata-
mento documental, que permitam a racionalização e a desburocratização 
dos serviços municipais e conduzam à progressiva elevação da qualidade 
dos serviços prestados às populações;

h) Princípio da coordenação dos serviços, visando observar a neces-
sária articulação entre as diversas unidades orgânicas, tendo em vista o 
cumprimento célere e integral das decisões e deliberações dos órgãos 
municipais;

i) Princípio da verticalidade, responsabilizando cada dirigente, sem 
prejuízo do dever de cooperação entre os diversos serviços, pela globa-
lidade das decisões da sua unidade orgânica, como forma de diminuir 
as dependências, aumentando a celeridade das tomadas de decisão e o 
nível de responsabilização.

Artigo 5.º
Desconcentração de decisões

1 — A delegação de poderes é a forma privilegiada de desconcentração 
administrativa derivada.

2 — Os dirigentes dos serviços autárquicos poderão delegar ou sub-
delegar, de forma pontual ou genérica, as competências que lhes estão 
atribuídas, nos termos admitidos por lei.
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SECÇÃO II

Dos órgãos municipais
Artigo 6.º

Apoio aos órgãos municipais
1 — No âmbito exclusivo do quadro de competências e regime ju-

rídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, 
poderão ser constituídos gabinetes de apoio pessoal e aos órgãos autárqui-
cos municipais, designadamente, o Gabinete de Apoio à Presidência e o 
Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, com as seguintes tarefas:

a) O Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais tem a seu cargo as 
tarefas de apoio à assembleia municipal e à câmara municipal, designa-
damente, as tarefas essenciais ao funcionamento dos órgãos municipais, 
preparação e distribuição atempada das ordens de trabalho e da docu-
mentação necessária às reuniões e ao exercício das respetivas funções, 
apoio logístico e tratamento do expediente necessário ao exercício das 
competências dos titulares dos órgãos autárquicos, secretariar e dar apoio 
às sessões, reuniões e membros dos órgãos autárquicos.

b) O Gabinete de Apoio à Presidência tem a seu cargo o apoio direto 
ao presidente da câmara no desempenho das suas competências, ao qual 
incumbe, designadamente:

i) Organizar a agenda e as audiências públicas do presidente, secre-
tariar e dar apoio administrativo e logístico ao presidente da câmara no 
exercício das suas competências, realizar estudos e elaborar pareceres 
ou informações necessários à tomada das decisões, garantir a articulação 
necessária entre a presidência e a vereação;

ii) Coordenar o relacionamento institucional com os serviços da 
câmara municipal, com a assembleia municipal, com os órgãos e servi-
ços das freguesias, com os órgãos da administração central e regional, 
com outros municípios e associações de municípios, bem como com 
as entidades públicas e privadas cuja atividade seja relevante para o 
município.

SECÇÃO III

Cargos dirigentes

Artigo 7.º
Cargos dirigentes

1 — Os dirigentes de todas as unidades orgânicas são nomeados pelo 
presidente da câmara municipal, nos termos da lei.

2 — Em caso de inexistência de trabalhador que reúna as condições 
necessárias para o preenchimento dos lugares, os cargos poderão ser 
exercidos em regime de substituição, nos termos da lei.

3 — O Serviço Municipal de Proteção Civil deverá ser dirigido por 
técnico com formação adequada na área da proteção civil.

4 — O Serviço Médico-Veterinário Municipal deverá ser dirigido por 
um técnico licenciado com formação de médico-veterinário.

5 — As funções de notário privativo do município serão exercidas 
por jurista nomeado pelo presidente da câmara municipal.

6 — Os cargos previstos nos n.os 3 a 5 não são contabilizados para 
efeitos dos limites previstos nos artigos 6.º a 9.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, conforme consta no anexo III.

TÍTULO II
Organização, estrutura e competências

dos serviços municipais

CAPÍTULO I

Organização municipal

SECÇÃO I

Organização dos serviços

Artigo 8.º
Modelo de organização dos serviços municipais

1 — A organização dos serviços municipais obedece ao modelo es-
trutural hierarquizado que compreende:

a) Estrutura nuclear — composta por cinco unidades orgânicas nu-
cleares, de direção intermédia de primeiro grau, cuja identificação, 

atribuições e competências se encontram inscritas no presente Regu-
lamento;

b) Estrutura flexível — composta pelo número máximo de vinte 
unidades orgânicas flexíveis de direção intermédia, sendo dezasseis de 
segundo grau e quatro de terceiro grau, a criar por deliberação da câmara 
municipal, mediante proposta do seu presidente.

2 — O disposto nas alíneas anteriores não prejudica a possibilidade 
da constituição de comissões, conselhos e grupos de trabalho, desde 
que tal se revele necessário em função de prossecução das atribuições 
municipais e mediante despacho do presidente da câmara.

Artigo 9.º
Estruturas municipais

Os serviços municipais compreendem unidades orgânicas nucleares 
e flexíveis organizando-se da seguinte forma:

a) Departamentos — unidades orgânicas nucleares de coordenação 
e de gestão de recursos e atividades, cuja direção é efetuada por um 
diretor de departamento municipal, a que corresponde o cargo de direção 
intermédia do 1.º grau;

b) Divisões — unidades orgânicas flexíveis de carácter técnico de 
execução, cuja chefia é cometida a um dirigente com o cargo de direção 
intermédia do 2.º grau ou de 3.º grau consoante a unidade em causa, 
conforme consta do anexo III.

c) Gabinetes — unidades orgânicas flexíveis de carácter técnico equi-
paradas a divisões municipais, aos quais compete, entre outras tarefas, a 
conceção e a coordenação de ações ou programas específicos nos termos 
das deliberações e decisões dos órgãos camarários, cuja coordenação 
é cometida a um dirigente com o cargo de direção intermédia do 2.º 
grau ou de 3.º grau consoante a unidade em causa, conforme consta 
do anexo III.

SECÇÃO II

Tarefas comuns

Artigo 10.º
Tarefas comuns

Constituem funções comuns a todas as unidades orgânicas muni-
cipais:

a) Elaborar e submeter à aprovação da câmara municipal os regula-
mentos, normas e instruções que forem julgados necessários ao correto 
exercício da respetiva atividade;

b) Preparar as propostas a submeter à deliberação da câmara municipal 
e assegurar a sua execução;

c) Garantir a execução dos despachos do presidente e ou vereadores 
com competências delegadas;

d) Colaborar na elaboração e no controlo de execução dos planos 
anuais e plurianuais e dos orçamentos municipais e assegurar os pro-
cedimentos necessários ao bom funcionamento do sistema de gestão 
municipal;

e) Programar a atuação do respetivo serviço em consonância com os 
planos de investimento e elaborar periodicamente os correspondentes 
relatórios;

f) Dirigir a atividade das unidades e subunidades orgânicas depen-
dentes e assegurar a correta execução das respetivas tarefas, dentro dos 
prazos determinados;

g) Gerir os recursos humanos, técnicos e patrimoniais afetos, garan-
tindo a sua racional utilização;

h) Promover a valorização dos respetivos recursos humanos, designa-
damente, através da formação profissional contínua, com vista à elevação 
da qualidade dos serviços prestados às populações;

i) Praticar os atos necessários à cobrança de receitas da autarquia, 
designadamente das taxas municipais;

j) Acompanhar as ações delegadas nas juntas de freguesia pelos ser-
viços municipais a quem estiverem cometidas essas funções;

k) Remeter ao arquivo geral, no fim de cada ano, os documentos e 
processos desnecessários ao funcionamento dos serviços;

l) Propor as medidas de simplificação e modernização administrativa 
que reputem adequadas ao aumento da eficiência da atividade municipal 
desenvolvida.

m) Assegurar a disponibilidade da informação que deva constar no 
site na internet da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira com opor-
tunidade, atualidade e consolidada, garantindo ao cidadão a informação 
necessária ao exercício da cidadania.
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CAPÍTULO II

Da estrutura nuclear

SECÇÃO I

Das unidades orgânicas nucleares

Artigo 11.º
Unidades orgânicas

A estrutura nuclear dos serviços é composta pelas seguintes unidades 
orgânicas:

a) Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica 
(DGAFJ);

b) Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e Requalificação 
Urbana (DGUPRU);

c) Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas (DOVI);
d) Departamento de Educação e Cultura (DEC);
e) Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Desporto, Equipa-

mentos e Desenvolvimento Social (DASDEDS).

SECÇÃO II

Competências das unidades orgânicas nucleares

Artigo 12.º
Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica
1 — Ao Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Ju-

rídica cumpre garantir o bom funcionamento dos serviços e assegurar 
uma gestão eficaz dos recursos existentes, dirigir as atividades ligadas 
ao planeamento anual e plurianual da atividade do município, à gestão 
financeira, contratação pública, aprovisionamento e imobilizado.

2 — O Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica 
possui as seguintes funções:

a) Ao nível da gestão administrativa e jurídica:
i) Prestar apoio de caráter técnico e administrativo aos órgãos do 

município e aos seus membros, quando essa tarefa não esteja cometida 
a outro serviço municipal;

ii) Secretariar e dar apoio administrativo às reuniões da câmara mu-
nicipal;

iii) Organizar o ficheiro das deliberações municipais;
iv) Proceder, nos termos, nos prazos e nas formas legais à emissão 

das certidões e das fotocópias autenticadas das deliberações da câmara 
municipal que sejam requeridas;

v) Estudar, propor e dar execução às políticas municipais de recursos 
humanos, designadamente quanto à gestão do mapa de pessoal, de 
carreiras e de recrutamento e seleção, à formação profissional, à ação 
social, à saúde ocupacional e higiene e segurança no trabalho, à avaliação 
do desempenho, ao sistema de motivação e disciplina e às previsões 
financeiras relativas aos encargos do pessoal, no quadro de um sistema 
global integrado de gestão de recursos humanos;

vi) Supervisionar a gestão do serviço de bares e refeitórios muni-
cipais;

vii) Desenvolver as tarefas de natureza jurídica e as ligadas às questões 
da administração geral, praticando para o efeito todos os atos e realizando 
todas as tarefas necessárias à sua correta e eficaz prossecução;

viii) Assegurar o exercício do patrocínio judiciário da câmara e dos 
respetivos órgãos;

ix) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
dos processos de execução fiscal.

x) Efetuar o expediente geral da câmara, nomeadamente as funções 
de receção, distribuição e expedição de correspondência, a divulgação 
pelos serviços de ordens e diretivas internas e dos regulamentos emitidos 
pelos órgãos municipais competentes;

xi) Garantir o expediente e todas as tarefas de caráter administrativo 
relativas aos processos de recenseamento eleitoral, eleições, referendos 
e inquéritos administrativos;

xii) Proceder à divulgação de ordens e orientações internas emitidas 
pelos diversos serviços municipais;

xiii) Elaborar e publicar os editais;
xiv) Criar e manter atualizado o cadastro dos editais municipais;
xv) Prestar o apoio necessário à área de informação e relações públicas 

na elaboração e publicação dos editais e do Boletim Municipal;
xvi) Emitir certidões sobre fatos e atos que constem dos arquivos 

municipais, sem prejuízo das competências nesta matéria confiadas a 
outros serviços;

xvii) Executar as tarefas de licenciamento de veículos de transporte 
da responsabilidade municipal, bem como promover, sempre que ne-
cessário, a emissão de alvarás de táxi;

b) Ao nível da gestão financeira.
i) Acompanhar e controlar a elaboração do orçamento e outros do-

cumentos previsionais de caráter financeiro, em colaboração com o(s) 
serviço(s) com competência no âmbito do planeamento estratégico e em 
conformidade com os objetivos definidos pelo executivo municipal;

ii) Efetuar o controlo e acompanhamento da execução orçamental e 
assegurar a gestão integrada dos recursos financeiros;

iii) Elaborar e manter atualizado o orçamento previsional de tesou-
raria;

iv) Organizar os documentos de prestação de contas;
v) Acompanhar a execução financeira dos vários programas e pro-

jetos;
vi) Proceder aos estudos prévios, propor e proceder a operações 

financeiras ao nível da aplicação de disponibilidades e da gestão da 
carteira de empréstimos, visando a otimização dos recursos no quadro 
dos objetivos municipais fixados;

vii) Manter atualizado, para este efeito, o plano de tesouraria munici-
pal, assim como o conhecimento da capacidade de endividamento;

viii) Participar na realização de estudos e propostas visando o reforço 
da capacidade financeira do município;

ix) Elaborar periodicamente relatórios económicos/financeiros que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão municipal;

x) Coordenar o desempenho das tarefas de gestão financeira, aprovi-
sionamento e imobilizado;

xi) Assegurar os procedimentos de contratação pública destinados à 
aquisição de bens e serviços;

xii) Assegurar e coordenar a atualização do cadastro e inventário 
dos bens móveis do município e a sua afetação criteriosa aos diversos 
serviços;

xiii) Coordenar e acompanhar a avaliação permanente do sistema de 
controlo interno;

xiv) Coordenar e acompanhar a avaliação do plano de riscos de gestão.
Artigo 13.º

Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento
e Requalificação Urbana

1 — Ao Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e Requa-
lificação Urbana cumpre garantir o bom funcionamento dos serviços e 
assegurar uma gestão eficaz dos recursos existentes, dirigir as atividades 
ligadas à gestão urbanística, planeamento e requalificação urbana.

2 — O Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e Requa-
lificação Urbana possui as seguintes funções:

a) Ao nível da gestão urbanística e planeamento.
i) Propor, em articulação com os serviços interessados e com base 

nas opções estratégicas dos órgãos políticos competentes, o modelo 
de desenvolvimento urbano que deve enformar o uso, transformação e 
ocupação do solo na área do município;

ii) Elaborar e coordenar o Plano Diretor Municipal com os planos de 
nível superior e com os planos intermunicipais, bem como proceder à 
sua revisão ou alteração quando necessário;

iii) Elaborar os planos municipais de ordenamento de território de 
grau inferior ao Plano Diretor Municipal, medidas preventivas ou normas 
provisórias e proceder à sua revisão ou alteração quando necessário;

iv) Apoiar o órgão executivo na definição da política e linhas estra-
tégicas para a reabilitação e requalificação do município, contribuindo 
para o seu desenvolvimento sustentado;

v) Proceder ao planeamento da qualificação e requalificação dos 
espaços públicos urbanos em consonância com outras estruturas mu-
nicipais;

vi) Recolher e tratar toda a informação e documentação necessária para 
efeitos de planeamento físico das áreas de reabilitação urbana;

vii) Garantir a realização e execução de programas, projetos e ações 
de reabilitação urbana;

viii) Acompanhar a execução dos instrumentos de planeamento e 
dos estudos e projetos aprovados e propor medidas de atualização ou 
correção de desvios;

ix) Monitorizar a execução dos planos municipais de ordenamento 
do território e outros instrumentos de gestão urbanística e fornecer os 
dados daí resultantes às unidades orgânicas com competências nessas 
matérias;

x) Promover, em colaboração com as entidades públicas competen-
tes e com os diversos serviços municipais, a elaboração de estudos e 
projetos urbanísticos de infraestruturas, acessibilidades, transportes e 
mobiliário urbano;
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xi) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão territorial elabora-
dos por outros serviços com competências na área do urbanismo;

xii) Apreciar os pedidos relativos a todas as operações urbanísticas;
xiii) Fiscalizar a conformidade das obras aprovadas com os projetos 

apresentados, bem como o uso subsequente das edificações;
xiv) Coordenar as relações de natureza técnica com outros serviços 

municipais, empresas utilizadoras de subsolo e outras entidades ou 
instituições;

xv) Promover, elaborar e acompanhar estudos e projetos de acessibili-
dades viárias, em conformidade como os instrumentos de gestão territo-
rial e com a estratégia urbanística definida pelo executivo municipal.

xvi) Assegurar a atribuição de numeração às edificações e denomi-
nação de arruamentos.

b) Ao nível da requalificação urbana.
i) Definir e delimitar áreas de reabilitação urbana e consequente 

desenvolvimento de planos estratégicos ao nível da promoção de ela-
boração do programa local de habitação, e da promoção da delimitação 
das áreas de reabilitação urbana;

ii) Implementar planos de ação tendentes à requalificação de zonas 
do município, cuja intervenção venha a ser considerada.

iii) Estabelecimento de parcerias no âmbito do quadro comunitário 
de apoio que viabilizem a implementação de projetos de requalificação 
urbana.

iv) Lançamento dos procedimentos contratuais com vista à aquisição 
de serviços de elaboração de projetos e respetivas especialidades;

v) Obtenção dos necessários pareceres e licenciamentos junto das 
entidades com jurisdição sobre as áreas de intervenção.

vi) Controlo financeiro e temporal da implementação das ações;
vii) Definição e delimitação de áreas de reabilitação urbana e conse-

quente desenvolvimento de planos estratégicos.

Artigo 14.º
Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas

1 — Ao Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas cumpre 
garantir o bom funcionamento dos serviços e assegurar uma gestão 
eficaz dos recursos existentes, dirigir as atividades ligadas às obras, 
viaturas e infraestruturas.

2 — O Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas possui as 
seguintes atribuições:

a) Ao nível de obras e viaturas municipais.
i) Promover os procedimentos legais respeitantes ao lançamento de 

empreitadas e à sua adjudicação;
ii) Promover e controlar os atos administrativos necessários ao de-

senvolvimento das empreitadas, após a sua adjudicação, bem como a 
correspondente tramitação administrativa;

iii) Executar as obras de interesse municipal, através dos meios téc-
nicos e logísticos do município ou em cooperação com outras entidades 
públicas;

iv) Assegurar as atribuições do município relativas à construção, 
conservação e reabilitação de infraestruturas públicas, equipamento 
social e edifícios pertencentes ou a cargo da autarquia;

v) Projetar, executar e fiscalizar todas as obras desenvolvidas pelo 
município, em matéria de infraestruturas, espaço público e equipa-
mentos, serviços elétricos e mecânicos e construção e conservação de 
habitação;

vi) Gerir o parque de viaturas, máquinas e outros equipamentos seme-
lhantes da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, elaborando propos-
tas de aquisição dos equipamentos que se afigurem necessários;

vii) Executar as tarefas de conceção, promoção e controlo da execução 
das propostas de melhoria dos projetos de edifícios, da rede viária e de 
outros equipamentos de interesse público;

viii) Preparar e instruir os processos relativos à adjudicação e preparar 
os cadernos de encargos e programas de concurso;

ix) Assegurar os procedimentos necessários à prevenção de acidentes 
de trabalho e à segurança nas obras municipais, em colaboração com o 
serviço de saúde ocupacional;

b) Ao nível da infraestrutura tecnológica.
i) Estudo, implementação e gestão da modernização administrativa, 

tecnologias de informação, infraestruturas de telecomunicações, sistemas 
informáticos, aquisição, atualização e manutenção dos suportes tecno-
lógicos existentes, visando o aumento da eficiência e da produtividade 
dos serviços municipais e a promoção da qualidade dos serviços.

ii) Coordenar a realização de ações tendentes à informatização dos ser-
viços municipais, propondo a aquisição de equipamentos e aplicações, de 
acordo com uma exaustiva análise funcional das carências da autarquia, 
de forma a adequar os meios às reais necessidades dos serviços.

iii) Colaborar com os serviços na reengenharia de processos, de-
signadamente, assegurando a desmaterialização dos procedimentos e 
integração do sistema de informação municipal.

iv) Coordenar a conceção, implementação e avaliação de projetos 
de e-goverment;

v) Promover a conceção, o acompanhamento e a avaliação de medidas 
de desmaterialização, racionalização e agilização de processos e simpli-
ficação de circuitos, redução de custos e aumento da eficiência;

vi) Promover a proximidade e melhoria da qualidade do serviço 
prestado ao cidadão, através da disponibilização de canais públicos de 
comunicação, e contribuir para uma gestão participada;

vii) Gerir as infraestruturas e o tráfego de telecomunicações, visando 
a racionalização de meios e o aumento da eficácia;

viii) Apoiar os diversos serviços municipais, auxiliando-os na utili-
zação e manutenção dos meios informáticos utilizados;

ix) Promover a inventariação, manutenção e atualização dos meios 
tecnológicos existentes nos serviços municipais;

x) Elaborar instruções e normas de procedimento respeitantes à uti-
lização de equipamentos e aplicações, bem como aos limites legais 
vigentes em matéria de registo de dados pessoais, confidencialidade, 
reserva e segurança da informação;

xi) Desenvolver e suportar tecnologicamente as atividades do mu-
nicípio, designadamente através de canais e meios informáticos ou 
tecnológicos como a internet/intranet/extranet, televisão interativa e 
dispositivos móveis;

xii) Promover e coordenar projetos de investigação e desenvolvimento 
que visem a utilização de tecnologias que possam vir a ser benéficas 
para a prossecução do interesse público municipal;

Artigo 15.º
Departamento de Educação e Cultura

1 — Ao Departamento de Educação e Cultura cumpre garantir o bom 
funcionamento dos serviços e assegurar uma gestão eficaz dos recursos 
existentes, dirigir as atividades ligadas à educação e cultura.

2 — O Departamento de Educação e Cultura possui as seguintes 
funções:

a) Ao nível da educação.
i) Assegurar as funções de responsabilidade do município na área 

da educação;
ii) Assegurar a realização da política e dos objetivos definidos para 

a área da educação;
iii) Desempenhar as funções de responsabilidade do município em 

matéria de ação social escolar, transportes escolares e outras modalidades 
de apoio às atividades escolares;

iv) Colaborar e apoiar a comunidade educativa e outros parceiros 
incluindo os serviços municipais, interligando diferentes áreas de in-
tervenção;

v) Garantir a elaboração e monitorização da Carta Educativa do Mu-
nicípio no sentido de manter atualizada de acordo com as necessidades 
demográficas do município;

vi) Dinamizar a atuação do Conselho Municipal de Educação e demais 
estruturas consultivas que entretanto se venham a criar;

vii) Assegurar a gestão do parque escolar do concelho;
viii) Colaborar e dar apoio próximo, à comunidade educativa local em 

projetos e iniciativas que promovam o sistema educativo concelhio;
ix) Elaborar o Projeto Educativo Local;
x) Garantir a representação da câmara municipal em órgãos de gestão 

de escolas, parcerias, redes interorganizacionais ou outros grupos cons-
tituídos para analisar matérias na sua área de competência;

xi) Gerir, em conjunto com a unidade orgânica responsável pela gestão 
dos recursos humanos, o pessoal não docente sob responsabilidade do 
município;

xii) Elaborar e manter atualizada uma bateria de indicadores de ava-
liação da temática da educação no concelho;

xiii) Apresentar superiormente propostas para o desenvolvimento do 
sistema educativo do concelho;

xiv) Definir linhas de orientação no âmbito do planeamento e progra-
mação operacional da atividade no domínio da educação;

xv) Promover a articulação das atividades a realizar pelas unidades 
orgânicas flexíveis do departamento e por outros serviços municipais 
junto da comunidade educativa;

b) Ao nível da cultura.
i) Promoção e divulgação da atividade cultural realizada no município, 

por iniciativa municipal ou através do apoio a ações realizadas por outras 
entidades ou coletividades, públicas ou privadas;

ii) Gerir as bibliotecas, museus, centros de documentação, outros 
equipamentos culturais e arquivo municipal, garantindo a conservação 
e segurança dos bens e documentação aí existentes;



Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro de 2013  1789

iii) Garantir a preservação e conservação do património arquivís-
tico, bibliográfico, fonográfico, fotográfico, histórico e arqueológico 
municipal;

iv) Propor e ou validar a atribuição de topónimos, enquanto serviço 
dotado do conhecimento sobre determinadas figuras ou eventos histó-
ricos, cuja memória seja de interesse perpetuar;

v) Participar na definição das políticas de turismo respeitantes ao 
município;

vi) Promoção do investimento turístico municipal.

Artigo 16.º
Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Desporto,

Equipamentos e Desenvolvimento Social
1 — Ao Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Desporto, 

Equipamentos e Desenvolvimento Social cumpre garantir o bom fun-
cionamento dos serviços e assegurar uma gestão eficaz dos recursos 
existentes, dirigir as atividades ligadas ao ambiente, sustentabilidade, 
desporto, equipamentos, associativismo, juventude e desenvolvimento 
social.

2 — O Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Desporto, Equi-
pamentos e Desenvolvimento Social possui as seguintes funções:

a) Ao nível do ambiente:
i) Assegurar aos munícipes uma vida sadia e ecologicamente equili-

brada no domínio ambiental, garantindo a existência de espaços verdes, 
zonas de lazer, recreio e parques infantis, de forma a potenciar bem-estar 
e qualidade de vida aos munícipes;

ii) Planear estudos e levantamentos topográficos conducentes ao 
ordenamento de zonas verdes;

iii) Conservar e promover a criação de espaços verdes municipais;
iv) Elaborar ou promover a elaboração de estudos e projetos destinados 

ao desenvolvimento de ações de otimização, redução e reciclagem de 
resíduos sólidos urbanos ou equiparados;

v) Desenvolver, executar e participar em ações de educação e sensi-
bilização ambiental;

vi) Gerir a ocupação e utilização de espaços exteriores públicos, 
incluindo a manutenção das zonas verdes e do mobiliário urbano aí 
existente;

vii) Participar na elaboração de projetos de requalificação do espaço 
público, na definição do respetivo mobiliário urbano e na análise de 
projetos de novas urbanizações e construção de vias, nomeadamente 
no que concerne às condições de limpeza urbana;

viii) Assegurar os serviços gerais de conservação e limpeza da via 
pública e dos demais espaços municipais e gerir os meios e instrumentos 
empregues na realização dessa tarefa;

ix) Assegurar a recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos e 
equiparados do município;

b) Ao nível do desporto e equipamentos:
i) Promover a instalação, conservação e gestão de estruturas de 

desporto, recreio e lazer nas áreas municipais sob a competência da 
autarquia;

ii) Planear o uso das matas e outros espaços sob o regime florestal, 
promovendo a instalação de estruturas de recreio e lazer;

iii) Assegurar a gestão, coordenação da utilização e a inventariação 
dos equipamentos municipais de desporto e lazer, bem como a promoção 
da atividade física desportiva ao nível municipal;

iv) Incentivar e dinamizar atividades de natureza desportiva, através 
da divulgação de atividades promovidas ou patrocinadas pela câmara 
municipal e da construção e remodelação de instalações desportivas 
municipais;

v) Acompanhar ou participar na gestão de instalações desportivas 
municipais cedidas a outras entidades.

c) Ao nível do associativismo:
i) Apoiar e estimular a criação, manutenção, desenvolvimento e capa-

citação de associações, públicas ou privadas, implantadas no concelho, 
ou que neste desenvolvam a sua atividade, de modo a potenciar e con-
solidar o desenvolvimento socioeconómico e cultural do concelho;

ii) Incentivar o associativismo no âmbito da difusão dos valores 
culturais do concelho e da defesa do seu património;

iii) Promover, gerir e avaliar programas de apoio ao movimento 
associativo concelhio;

iv) Proceder ao diagnóstico e apuramento estatístico das diversas 
formas de associativismo existentes no município.

d) Ao nível da juventude:
i) Assegurar a realização da política e dos objetivos municipais defi-

nidos para a área da Juventude;

ii) Programar, estudar, preparar e executar ou apoiar programas e 
projetos de apoio à juventude e às organizações de juventude;

iii) Realização da política e dos objetivos municipais na área da 
Juventude, em articulação com os serviços municipais e instituições 
que atuem na área.

e) Ao nível do desenvolvimento social:
i) Desenvolver e colaborar na elaboração de diagnósticos sociais que 

permitam o planeamento da ação social, da saúde e do desenvolvimento 
social do concelho, com vista à definição de políticas e à implementação 
de programas e medidas nas referidas áreas;

ii) Programar e executar projetos de intervenção social no combate à 
pobreza, à exclusão social e na promoção ativa da inserção social;

iii) Efetuar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos 
precários no município;

iv) Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das famílias 
incluídas em programas de realojamento;

v) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja con-
fiado;

vi) Participar na definição das políticas e das ações de saúde pública 
ao nível municipal;

vii) Colaborar com instituições de solidariedade social na promoção 
da saúde.

CAPÍTULO III

Da estrutura flexível e outros serviços

SECÇÃO I

Das unidades orgânicas flexíveis e outros serviços

Artigo 17.º
Unidades orgânicas flexíveis e outros serviços dependentes

diretamente do presidente da câmara
1 — A estrutura flexível é composta pelas seguintes unidades orgâ-

nicas dependentes diretamente do presidente da câmara:
a) Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas (DIMRP).
b) Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas (GA-

MAE).
c) Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).
d) Serviço Médico Veterinário Municipal (SMVM).

2 — Depende, ainda, diretamente do presidente da câmara o Notariado 
Privativo Municipal (NPM).

Artigo 18.º
Unidades orgânicas flexíveis integradas

nos departamentos municipais
1 — Integram o Departamento de Gestão Administrativa, Financeira 

e Jurídica as seguintes unidades orgânicas flexíveis:
a) Divisão de Recursos Humanos
b) Divisão de Assuntos Jurídicos.
c) Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno.
d) Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental.

2 — Integram o Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e 
Requalificação Urbana as seguintes unidades orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana.
b) Divisão de Gestão Urbanística.
c) Divisão de Fiscalização.

3 — Integram o Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas 
as seguintes unidades orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Obras, Viaturas e Serviços Urbanos.
b) Divisão de Infraestrutura Tecnológica.

4 — Integram o Departamento de Educação e Cultura as seguintes 
unidades orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Educação.
b) Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus.
c) Divisão de Bibliotecas e Documentação.
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5 — Integram o Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Des-
porto, Equipamentos e Desenvolvimento Social as seguintes unidades 
orgânicas flexíveis:

a) Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público.
b) Divisão de Desporto e Equipamentos.
c) Divisão de Desenvolvimento Social.
d) Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude.

SECÇÃO II

Competências das unidades orgânicas flexíveis e outros serviços
dependentes diretamente do presidente da câmara

Artigo 19.º
Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas

1 — A Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas é a 
unidade orgânica responsável pela divulgação junto da população, es-
pecialmente dos munícipes, da imagem do município e das atividades 
dos órgãos autárquicos.

2 — A Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas tem 
como funções:

a) Ao nível da informação e relações públicas:
i) Produzir e difundir informação escrita e multimédia relativa à pro-

moção e divulgação das atividades dos órgãos e serviços municipais;
ii) Elaborar e fazer publicar o Boletim Municipal;
iii) Conceber, executar e acompanhar campanhas de promoção da 

imagem do município, bem como de suporte às políticas municipais 
desenvolvidas e ou comparticipadas;

iv) Garantir a difusão de dados sobre os valores históricos do con-
celho, as atividades culturais realizadas no município, as perspetivas 
de desenvolvimento e demais informação sobre a vida do município e 
seus pontos de interesse;

v) Atender e responder às sugestões e reclamações dos munícipes, 
em articulação com as restantes unidades orgânicas;

vi) Colaborar com a área das atividades económicas e empreendedo-
rismo em matérias da sua competência específica;

vii) Contribuir para a execução do plano de atividades municipal, 
através da criação de conteúdos, conceção e produção gráfica e au-
diovisual;

viii) Gerir o arquivo fotográfico municipal;
ix) Promover estudos de opinião relativos à vida municipal;
x) Gerir o conteúdo do site na internet da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira;
xi) Organizar os atos, cerimónias e outras manifestações sociais de 

caráter protocolar, cuja iniciativa pertença à câmara municipal.

b) Ao nível da imprensa:
i) Conceber e concretizar os instrumentos mais adequados para des-

pertar o interesse dos media para o acompanhamento jornalístico da 
realidade da câmara municipal.

ii) Colaborar com o serviço responsável pelas campanhas de promoção 
e publicidade, sempre que se justifique;

iii) Preparar e sistematizar informação clara e rigorosa sobre os as-
suntos de interesse para a população, em articulação com os diversos 
serviços municipais;

iv) Construir e gerir um ficheiro de contactos de media;
v) Gerir e dar resposta às diversas solicitações dos órgãos de comuni-

cação social, em articulação com os demais serviços municipais;
vi) Coadjuvar o executivo municipal e outras fontes de informação 

institucionais no sentido de entender e interagir eficaz e adequadamente 
com os diversos tipos de media;

vii) Recolher e tratar a informação difundida pelos órgãos de comu-
nicação social com interesse para a câmara municipal;

viii) Coordenar e editar as secções informativas dos órgãos de comu-
nicação municipais, sejam escritos, audiovisuais ou digitais/“on-line”, 
em articulação com a unidade orgânica responsável pela sua produção 
e publicação;

ix) Participar na organização de cerimónias públicas, com vista à 
organização do trabalho inerente à cobertura jornalística, em colaboração 
com os serviços responsáveis pelas questões protocolares e logísticas.

Artigo 20.º
Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas

1 — O Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas é 
a unidade orgânica que tem a seu cargo a promoção da qualidade dos 
serviços prestados pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e in-

cumbe-lhe a conceção dos instrumentos definidores da visão estratégica 
do concelho, o acompanhamento da atividade municipal em programas 
e projetos comunitários, o estímulo ao desenvolvimento socioeconómico 
do concelho e o apoio aos investimentos no município.

2 — No âmbito das suas atividades, o Gabinete de Apoio ao Munícipe 
e Atividades Económicas tem como funções:

a) Ao nível da qualidade e apoio ao munícipe:
i) Participar na definição da política e dos objetivos da qualidade 

do município;
ii) Garantir a melhoria sustentada dos serviços prestados pela câmara 

municipal;
iii) Cumprir com os requisitos da qualidade da câmara municipal;
iv) Editar e atualizar a «Carta da Qualidade», instrumento informativo 

da política e dos objetivos da qualidade do município;
v) Assegurar a emissão e a divulgação dos indicadores da qualidade 

dos serviços prestados pela câmara municipal;
vi) Promover reuniões periódicas para a análise dos indicadores da 

qualidade e a definição de ações para a melhoria dos serviços prestados 
aos munícipes;

vii) Organizar e gerir o atendimento central ao público;
viii) Promover o Balcão Único de Atendimento multicanal;
ix) Proceder através das Delegações Municipais desconcentradas, à 

receção, registo e encaminhamento dos processos relativos a requeri-
mentos dos munícipes para decisão pela câmara, designadamente no 
âmbito de licenciamentos diversos e prestar as informações que a esse 
propósito lhe sejam solicitadas;

x) Analisar, encaminhar e coordenar as respostas às sugestões e re-
clamações apresentadas pelos munícipes sobre a qualidade dos serviços 
autárquicos prestados;

xi) Colaborar com todos os serviços autárquicos de forma a garantir a 
melhoria contínua na satisfação dos trabalhadores e dos munícipes, de-
signadamente através da promoção e da realização de ações de formação 
destinadas a melhorar os índices de qualidade dos serviços prestados.

b) Ao nível das atividades económicas:
i) Assegurar as tarefas municipais em matéria de licenciamento de 

atividades económicas, bem como o controlo e promoção da qualidade 
dos serviços prestados, observando sempre os termos fixados por lei ou 
por regulamento municipal;

ii) Instruir e dar parecer sobre o licenciamento municipal de vende-
dores ambulantes, feirantes e produtores agrícolas, estabelecimentos 
comerciais e similares de hotelaria, indústria, Tipo 3, empreendimentos 
turísticos e outros, quanto às condições técnicas estruturais e de segu-
rança, horários de funcionamento, efeitos ambientais e outras que por 
lei sejam cometidas ao município;

iii) Assegurar, no âmbito da fiscalização, o controlo das condições 
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e similares de ho-
telaria, nomeadamente quanto ao respeito das condições definidas no 
licenciamento municipal;

iv) Efetuar vistorias aos estabelecimentos comerciais;
v) Assegurar a gestão de feiras e outros locais de venda ambulante 

existentes no município;
vi) Assegurar a gestão dos mercados municipais;
vii) Velar pelo cumprimento do regulamento de atividade dos mer-

cados;
viii) Preparar, lançar e apreciar os concursos para atribuição de lugares 

nos mercados e feiras;
ix) Providenciar pela atualização da informação referente aos co-

merciantes, nomeadamente, emitindo, renovando ou concedendo os 
cartões de vendedor;

x) Manter atualizados os recenseamentos dos estabelecimentos co-
merciais existentes no município;

xi) Colaborar com o médico veterinário municipal, com outros ser-
viços municipais e com organismos estatais competentes, na promoção 
e controlo da aferição das regras de higiene e funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais;

xii) Dar parecer e efetuar os estudos prévios necessários à implemen-
tação de novas estruturas comerciais dependentes da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira e à remodelação das já existentes;

xiii) Promover a liquidação de taxas e outras receitas municipais no 
âmbito das atividades que lhe estão atribuídas;

xiv) Coordenar o funcionamento da prestação de serviços no que 
concerne ao controle metrológico;

xv) Colaborar com as associações representativas dos setores ligados 
as matérias cuja competência é destes serviços, estabelecendo, quando 
necessário protocolos de colaboração concertada;

xvi) Assegurar a gestão da ocupação do espaço público em matéria 
de painéis publicitários, toldos, esplanadas e equipamentos idênticos 
ou equiparados a estes;
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xvii) Emitir pareceres no âmbito da matéria da alínea anterior, consul-
tando e concertando os mesmos com outros serviços deste município, 
sempre que tal se justifique;

xviii) Coordenar e assegurar o funcionamento do Centro de Informação 
Autárquico ao Consumidor (CIAC), recebendo reclamações, mediando 
conflitos e prestando informações aos consumidores;

xix) Assegurar e manter atualizado o registo da informação relativa 
ao CIAC;

xx) Desenvolver ações de sensibilização no âmbito do CIAC;
xxi) Apoiar e colaborar com as juntas de freguesia em matérias que se-

jam da sua competência e que estejam descentralizadas para as mesmas.

c) Ao nível do apoio ao investidor:
i) Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes à implan-

tação no município de empresas, contribuindo para uma estratégia local 
de desenvolvimento;

ii) Realizar estudos que permitam o diagnóstico da atividade empre-
sarial existente no município;

iii) Colaborar com as associações representativas do comércio e 
serviços, estabelecendo protocolos de atuação concertada com vista à 
dinamização económica, bem como ao desenvolvimento de ações que 
visem o fomento do associativismo naqueles setores;

iv) Promover a divulgação e informação dos mecanismos de finan-
ciamento e de apoio técnico existentes, ao nível comunitário, central e 
regional, junto dos agentes económicos potencialmente aptos a apresentar 
candidaturas.

Artigo 21.º
Serviço Municipal de Proteção Civil

1 — Ao Serviço Municipal de Proteção Civil incumbem as tarefas 
de coordenação das operações de prevenção, auxílio e assistência, em 
situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade pública.

2 — Constituem funções do serviço municipal de proteção civil:
a) Assegurar a articulação e colaboração necessárias com a autoridade 

nacional de bombeiros e de proteção civil;
b) Apoiar, e quando for caso disso, coordenar, em articulação com 

autoridade nacional de bombeiros e de proteção civil, as operações 
de socorro às populações atingidas por acidente grave, catástrofe ou 
calamidade pública;

c) Promover o realojamento e a assistência imediata às populações 
atingidas por situações de catástrofe ou calamidade, em articulação com 
a Divisão de Desenvolvimento Social;

d) Coordenar o processo de reintegração social das populações afe-
tadas por situações de catástrofe ou calamidade, em coordenação com 
Divisão de Desenvolvimento Social;

e) Atuar preventivamente, promovendo a elaboração do Plano de 
Proteção Civil e dos Planos de Emergência e Intervenção, através do 
levantamento e avaliação das situações suscetíveis de comportar maiores 
riscos, naturais ou tecnológicos, ao nível municipal;

f) Colaborar com a autoridade nacional de bombeiros e de proteção 
civil na organização e implementação de um sistema nacional de alerta 
e aviso, que integre os diversos serviços especializados existentes no 
município e assegure a informação necessária à população;

g) Cooperar com a comissão municipal especializada de fogos flo-
restais na elaboração de programas tendentes à diminuição do número 
de incêndios florestais e das áreas ardidas;

h) Assegurar a realização de vistorias aos fogos municipais, nomeada-
mente àqueles que constituam perigo para a segurança e saúde pública 
e lavrar os respetivos autos, com o objetivo de verificar as condições 
de conservação, segurança e habitabilidade;

i) Acompanhar a ação das associações de bombeiros voluntários do 
município, prestando-lhes o apoio possível;

j) Promover ações pedagógicas de formação, sensibilização e infor-
mação das populações no domínio da proteção civil e da prevenção 
de incêndios florestais, em articulação com a autoridade nacional de 
bombeiros e de proteção civil;

k) Colaborar com as entidades nacionais na recolha de dados estatís-
ticos periódicos no âmbito da proteção civil.

Artigo 22.º
Serviço Médico-Veterinário Municipal

1 — Ao Serviço Médico-Veterinário Municipal incumbe o exercício 
de todas as funções oficiais atribuídas ao médico-veterinário municipal 
e ainda, as previstas no presente Regulamento.

2 — Constituem funções do serviço médico-veterinário municipal:
a) Assegurar na área do município de Vila Franca de Xira, o controlo 

e a salvaguarda da saúde e do bem-estar da população animal, incluindo 
a captura e alojamento dos animais vadios e errantes.

b) Gestão e direção técnica do canil e gatil municipal;
c) Executar os atos de profilaxia médica e sanitária, determinados 

em cada ano pelas autoridades sanitárias veterinárias competentes, no-
meadamente, a execução das campanhas de vacinação antirrábica e de 
identificação eletrónica de canídeos e controlo de outras zoonoses;

d) Em colaboração com as autoridades sanitárias veterinárias, com as 
autoridades de saúde concelhias e com outros serviços da administração 
central e local, realizar ações de promoção da higiene pública veterinária 
e de salvaguarda da saúde pública;

e) Assegurar o controlo oficial dos géneros alimentícios de origem 
animal, nomeadamente, executando e promovendo ações que no muni-
cípio de Vila Franca de Xira, possam assegurar a salvaguarda da higiene, 
salubridade e segurança dos alimentos de origem animal ao longo de 
toda a cadeia alimentar.

f) Inspeção sanitária aos estabelecimentos de transformação, armaze-
namento, confeção e venda de produtos alimentares e participação nos 
respetivos licenciamentos;

g) Inspeções sanitárias a clínicas veterinárias e outros estabeleci-
mentos de prestação de cuidados a animais (lojas de venda de animais 
e de alimentos para animais, hotéis e centros de recolha para animais) 
e participação nos respetivos licenciamentos;

h) Vistorias a veículos de transporte e ou venda de produtos alimen-
tares;

i) Avaliação, quantificação e resolução de problemas de insalubridade 
provocados por animais;

j) Inspeção hígio-sanitária aos mercados municipais.

Artigo 23.º
Notariado Privativo Municipal

1 — Ao Notariado Privativo Municipal, compete-lhe, sob a respon-
sabilidade do trabalhador designado para o efeito nos termos legais, 
proceder a todos os atos e formalidades processuais legalmente atribuídas 
ao notário privativo da câmara, designadamente:

a) Assegurar o expediente do notário privativo e do oficial público 
do município e manter à sua guarda os livros e os documentos respe-
tivos;

b) Promover os procedimentos necessários ao registo predial dos 
bens imóveis municipais;

c) Realizar os contratos de cedência e de arrendamento dos bens 
imóveis municipais e o respetivo registo;

d) Emitir as licenças e os alvarás municipais, organizando os respe-
tivos processos, quando tal tarefa não esteja cometida a outros serviços 
municipais;

e) Emitir alvarás de loteamento aprovados e promover a realização 
dos negócios jurídicos associados às operações de loteamento, com base 
nas informações prestadas pela divisão de gestão urbanística;

f) Preparar e acompanhar a celebração dos contratos em que a câmara 
municipal seja outorgante, designadamente de empreitada, de aquisição 
de bens e serviços, de arrendamento e outros atos formais para os quais 
não é legalmente exigida a forma de escritura pública;

g) Preparar e reduzir a escrito contratos-promessa de qualquer natureza, 
em articulação com a divisão de recursos humanos e assuntos jurídicos;

h) Praticar os atos necessários à redução a escrito de outros contratos 
de urbanização, protocolos e outros instrumentos semelhantes, que 
careçam ou para os quais tenha sido adotada essa forma;

i) Preparar e submeter a visto do Tribunal de Contas os atos e contratos 
que devam ser objeto de fiscalização prévia, exceto aqueles em que para 
tanto seja competente outro serviço municipal.

SECÇÃO III

Competências das unidades orgânicas flexíveis integradas
nos departamentos municipais

SUBSECÇÃO I

Unidades orgânicas flexíveis que integram o Departamento
de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica

Artigo 24.º
Divisão de Recursos Humanos

A Divisão de Recursos Humanos tem a seu cargo a execução das polí-
ticas e estratégias municipais em matéria de recursos humanos, visando 
a valorização, a racionalização e a otimização dos meios disponíveis, 
com as seguintes funções:

i) Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção 
e admissão de pessoal;
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ii) Apoiar tecnicamente os júris dos concursos em todas as fases do 
procedimento de recrutamento e seleção de pessoal;

iii) Processar o pagamento das remunerações dos trabalhadores muni-
cipais, bem como outras prestações pecuniárias inerentes ao desempenho 
de funções;

iv) Apreciar e apresentar propostas de horários de trabalho, introdu-
zindo mecanismos de flexibilidade que permitam a elevação da qualidade 
do serviço prestado aos munícipes;

v) Organizar e gerir o processo de avaliação de desempenho dos 
trabalhadores;

vi) Elaborar listas anuais de antiguidade;
vii) Elaborar o mapa de pessoal e as propostas para a sua revisão 

anual;
viii) Efetuar o levantamento das necessidades de formação e elaborar o 

plano anual de formação e assegurar a sua execução, sempre que possível 
através do recurso a fundos, nacionais ou comunitários;

ix) Planear e propor a realização de ações de formação interna destina-
das à valorização profissional dos trabalhadores municipais e à elevação 
dos índices de qualificação e preparação necessários ao exercício de 
funções nos diversos serviços autárquicos;

x) Conceber e implementar mecanismos adequados ao melhor apro-
veitamento dos recursos humanos, designadamente através da adoção 
de medidas que possibilitem o recurso às formas de mobilidade interna 
e externa dos trabalhadores municipais;

xi) Propor um sistema de compensação de efetivos que garanta uma 
adequação ótima do mapa de pessoal e da realidade organizacional;

xii) Acompanhar, em articulação com o serviço responsável pela 
informação e relações públicas, a elaboração de informações pertinentes 
para os trabalhadores municipais;

xiii) Assegurar o cumprimento das normas de higiene, saúde e segu-
rança no trabalho, analisar as causas dos eventuais sinistros ocorridos e 
propor medidas que previnam, nomeadamente através da aquisição de 
meios de proteção individuais e coletivos, em colaboração com a área 
de saúde ocupacional;

xiv) Promover campanhas e ações de sensibilização junto dos traba-
lhadores, em articulação com a área de saúde ocupacional, nos domínios 
da higiene, saúde e segurança no trabalho, designadamente através da 
elaboração de programas informativos;

xv) Organizar e gerir serviços sociais de apoio aos trabalhadores, 
estabelecendo os seus objetivos anuais;

xvi) Supervisionar a gestão da área de bares e refeitório.

Artigo 25.º
Divisão de Assuntos Jurídicos

À Divisão de Assuntos Jurídicos cabe a realização de atividades, 
estudos e pareceres de índole jurídica, bem como o exercício do patro-
cínio judiciário do município e dos respetivos órgãos, com as seguintes 
funções:

i) Apoiar juridicamente os órgãos e os serviços do município;
ii) Apoiar a atuação da câmara na participação a que esta for chamada 

em processos legislativos ou regulamentares;
iii) Assegurar a gestão da regulamentação municipal, elaborar projetos 

de posturas e regulamentos municipais, providenciar a atualização e a 
exequibilidade das disposições regulamentares vigentes que caibam nas 
competências dos órgãos municipais, disponibilizar no sítio da internet 
da câmara municipal a versão consolidada de todos os regulamentos 
municipais;

iv) Intervir, instruir e dar parecer sobre as reclamações e os recursos 
graciosos e contenciosos dirigidos aos órgãos municipais, bem como 
sobre petições ou exposições sobre os atos e omissões dos órgãos mu-
nicipais ou procedimentos dos serviços;

v) Assegurar o patrocínio judiciário nos processos propostos pelo 
município ou pela câmara, ou contra eles, e garantir o apoio necessário 
quando o patrocínio for assegurado por mandatário alheio à câmara 
municipal;

vi) Assegurar, nas situações em que a lei o prevê, a defesa dos titu-
lares dos órgãos municipais ou dos trabalhadores quando estes sejam 
demandados em juízo por causa de atos legitimamente praticados no 
exercício das suas funções;

vii) Instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública de expropriação, bem como os que se refiram a bens do domínio 
público a cargo do município e ainda o património que integre o seu 
domínio privado;

viii) Prestar assessoria jurídica aos departamentos e divisões da câ-
mara municipal, designadamente no âmbito dos licenciamentos e gestão 
urbanística;

ix) Proceder, nos termos legais, a todos os atos e formalidades pro-
cessuais no âmbito das execuções fiscais, sob a responsabilidade do 
trabalhador designado para o efeito.

x) Instruir os processos de contraordenações nos termos legalmente 
fixados, bem como assegurar o seu acompanhamento em juízo em caso 
de recurso;

xi) Encarregar-se da instrução dos processos de averiguações, inqué-
rito, sindicância ou disciplinares a que houver lugar por determinação 
do órgão competente;

xii) Apoiar e promover a ligação horizontal com os diversos serviços 
em ordem a simplificar e tornar mais célere a celebração de contratos 
não sujeitos a formalização notarial, sem prejuízo das funções cometidas 
a outras unidades orgânicas;

xiii) Acompanhar e desenvolver, em estreita colaboração com os 
serviços municipais competentes, os processos decorrentes de situa-
ções de ocupação abusiva e de outras que violem as normas legais e 
regulamentares aplicáveis.

Artigo 26.º
Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno

1 — À Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno cabe, 
em colaboração com os restantes serviços municipais, assessorar a 
atividade financeira da câmara municipal, incluindo a preparação dos 
documentos previsionais e a execução das linhas gerais da política 
financeira do município, traçada pelo executivo municipal.

2 — As funções cometidas à Divisão de Planeamento Financeiro e 
Controlo Interno são:

a) Elaborar os documentos previsionais do município, em colabora-
ção com o(s) serviço(s) com competência no âmbito do planeamento 
estratégico, das relações comunitárias, na promoção do desenvolvimento 
social e económico e no apoio ao investidor, bem como as alterações 
e revisões daqueles que se afigurem necessárias, com base em estudos 
de avaliação das receitas e despesas municipais, por forma a alcançar 
os objetivos definidos pelo executivo municipal;

b) Elaborar outros instrumentos de planeamento e de gestão finan-
ceira;

c) Elaborar planos setoriais de investimento de horizonte pluria-
nual;

d) Acompanhar os contratos-programa, protocolos e acordos, na sua 
incidência financeira, em que o município participe;

e) Assegurar um conhecimento detalhado e atualizado de todos os 
programas e mecanismos de financiamento público, nacionais e comu-
nitários, suscetíveis de serem acionados com vista ao financiamento de 
projetos de interesse municipal;

f) Apreciar as propostas de candidatura aos programas e medidas 
comunitárias e nacionais, acompanhando os procedimentos necessários 
à sua concretização, em articulação com os demais serviços municipais 
envolvidos;

g) Elaborar em articulação com os serviços municipais os processos 
de candidatura a programas ou mecanismos de financiamento público, 
nacionais ou comunitários, suscetíveis de serem acionados para finan-
ciamento de projetos de interesse público municipal;

h) Colaborar na definição dos objetivos e estratégias de atuação a 
prosseguir no município, acompanhando a elaboração e execução dos 
instrumentos financeiros;

i) Coordenar a execução dos diferentes projetos com financiamento co-
munitário, mantendo a informação permanentemente atualizada sobre o 
seu estádio e garantindo a sua transmissão às entidades competentes;

j) Avaliar a execução e a gestão financeira dos projetos municipais 
aprovados, bem como os respetivos procedimentos administrativos e 
de prestação de contas, em articulação com os serviços municipais res-
ponsáveis e com a área de planeamento financeiro, propondo medidas 
de reajustamento quando tal se afigure necessário;

k) Assegurar todo o expediente necessário à realização das operações 
de crédito que seja necessário realizar;

l) Desenvolver as ações necessárias ao acompanhamento e controlo 
da execução dos instrumentos de planeamento e gestão financeira, ela-
borar relatórios de avaliação dessa execução e promover a introdução 
de medidas de reajustamento, sempre que se verifique a ocorrência de 
desvios entre o programado e o executado;

m) Promover a aprovação, acompanhamento e atualização do sistema 
de controlo interno.

n) Acompanhar a realização de auditorias internas e externas;
o) Estudar e propor as tabelas de taxas e outras receitas municipais 

a cobrar pelo município;
p) Elaborar o relatório de gestão municipal e de análise dos docu-

mentos de prestação de contas;
q) Elaborar periodicamente o relatório de avaliação do plano de 

riscos de gestão.
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Artigo 27.º
Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental

1 — A Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental é 
a unidade orgânica responsável pela realização dos registos e procedi-
mentos contabilísticos municipais, processamento da receita e despesa, 
imobilizado, e procedimentos de locação ou aquisição de bens e serviços 
necessários ao funcionamento corrente dos serviços municipais.

2 — Constituem funções da Divisão Financeira, Patrimonial e de 
Controlo Orçamental:

a) Ao nível da contabilidade e tesouraria:
i) Realizar os registos e procedimentos contabilísticos dos factos pa-

trimoniais e operações de natureza orçamental decorrentes da atividade 
municipal, bem como assegurar o seu suporte informativo e organizar 
o respetivo arquivo;

ii) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal do município;

iii) Efetuar os balanços à tesouraria municipal e manter a documenta-
ção atualizada em cumprimento das obrigações do POCAL-Pano Oficial 
de Contabilidade Autárquica;

iv) Elaborar instruções tendentes à adoção de critérios uniformes à 
contabilização das receitas e despesas e proceder ao seu registo;

v) Coordenar a cobrança das receitas da autarquia, assegurando pro-
cessamento do respetivo registo contabilístico;

vi) Proceder ao pagamento de todas as despesas devidamente autori-
zadas, verificando as condições necessárias à sua efetivação;

vii) Manter atualizada e em dia a contabilidade respeitante aos projetos 
cofinanciados pelo município ou subsidiados por entidades nacionais 
ou comunitárias;

viii) Assegurar o sistema de apuramento diário das contas correntes 
em entidades bancárias com base nos respetivos extratos bancários, 
bem como a gestão e o controlo das garantias bancárias prestadas, quer 
pelo município, quer por terceiros a favor do município, no âmbito dos 
contratos estabelecidos;

ix) Elaborar os documentos de prestação de contas;
x) Promover a aprovação, acompanhamento e atualização do regu-

lamento destinado a assegurar o controlo dos fundos de maneio even-
tualmente criados tendo por base as necessidades comunicadas pelos 
diversos serviços municipais.

b) Ao nível do imobilizado e dos procedimentos de contratação de 
locação ou aquisição de bens e serviços:

i) Assegurar a gestão estratégica, operacional e transacional de lo-
cação ou aquisição de bens e serviços, em articulação com os serviços 
envolvidos;

ii) Instruir, acompanhar e avaliar o processo instrutório de pré-con-
tratação de locação ou aquisição de bens e serviços, sob proposta e 
apreciação técnica dos demais serviços, salvaguardando as articulações 
necessárias;

iii) Elaborar, em colaboração com os serviços o plano anual de aquisi-
ções e assegurar a sua execução tempestivamente, atendendo a critérios 
de ordem legal, técnica, de economia e de oportunidade em consonância 
com os documentos previsionais;

iv) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que 
potencie a capacidade negocial do município, a eficiência e racionalidade 
da contratação através da centralização e da integração das necessidades 
de bens, de serviços e de plataformas para o efeito;

v) Garantir a conformidade normativa dos procedimentos pré-con-
tratuais, bem como, a uniformização processual;

vi) Normalizar as aquisições tendo em conta critérios de economia e 
funcionalidade e a compatibilização das aquisições com bens e serviços 
adquiridos anteriormente;

vii) Desenvolver estudos que permitam criar um sistema de con-
trolo;

viii) Elaborar manual de normalização de compras que tenha em conta 
critérios de economia e funcionalidade e compatibilização das compras 
com os bens e serviços adquiridos anteriormente;

ix) Assegurar a gestão do Armazém mediante o controlo das exis-
tências e encomendas, mantendo atualizado o inventário e o respetivo 
plano de necessidades;

x) Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro 
de todos os bens do património móvel, imóvel dos domínios público e 
privado municipal, em estreita colaboração com os diversos serviços 
municipais e em consonância com o RCBI-Regulamento de Cadastro 
de Bens de Imobilizado, em vigor;

xi) Promover a gestão ativa e dinâmica do património municipal;
xii) Assegurar a contratação e gestão das apólices de seguro do pa-

trimónio municipal e de outras responsabilidades decorrentes da ativi-
dade municipal, assegurando a sua gestão e regularização nos termos 
contratuais.

SUBSECÇÃO II

Unidades orgânicas flexíveis que integram o Departamento
de Gestão Urbanística, Planeamento e Requalificação Urbana

Artigo 28.º
Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana

1 — A Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana é a unidade 
orgânica responsável pelas áreas da planificação e do ordenamento do 
território, em conformidade com a estratégia urbanística definida pelo 
executivo municipal e requalificação urbana.

2 — Constituem funções da Divisão de Planeamento e Requalificação 
Urbana:

a) Ao nível do planeamento e ordenamento do território:
i) Promover e elaborar os estudos e planos municipais de ordenamento 

do território reputados necessários à definição do uso, transformação e 
ocupação do solo na área do município;

ii) Promover e elaborar as adaptações necessárias aos planos muni-
cipais de ordenamento do território, decorrentes das políticas regionais 
e nacionais de ordenamento do território;

iii) Promover a monitorização, a adaptação e implementação da Re-
serva Ecológica Nacional, em conformidade com as normas definidas 
pela respetiva comissão nacional;

iv) Assegurar a elaboração, gestão, revisão, implementação e mo-
nitorização do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira, em 
articulação com o PROT-Plano Regional de Ordenamento, vigente para 
a área, garantindo que aquele se mantenha permanentemente atualizado 
e se constitua efetivamente como instrumento de planeamento, regula-
ção e promoção do desenvolvimento do território, na vertente social, 
económica e ambiental;

v) Articulação dos projetos e planos municipais com os planos e 
iniciativas intermunicipais, metropolitanos, regionais e nacionais em 
matéria de ordenamento do território;

vi) Conceber planos especiais de desenvolvimento;
vii) Acompanhar/colaborar nos estudos desenvolvidos pela área de 

equipamentos, destinados à criação e implementação de um programa 
municipal de equipamentos socioculturais e educativos;

viii) Promover a realização das consultas públicas necessárias ao 
cumprimento do disposto na legislação urbanística em vigor, designa-
damente quanto aos instrumentos de gestão territorial;

ix) Propor novas técnicas e métodos de planificação e ordenamento 
do território do município, bem como a adoção de critérios gerais des-
tinados a orientar a preparação de todas as decisões no domínio do 
planeamento urbanístico;

x) Propor a aprovação ou alteração de posturas e regulamentos mu-
nicipais sempre que a legislação geral o preveja ou em matérias da 
competência do município na área urbanística;

xi) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão territorial elabora-
dos por outros serviços com competências na área do urbanismo;

xii) Acompanhar a elaboração de Planos Supramunicipais, com inci-
dência sobre o território do município;

xiii) Emitir parecer sobre projetos de lei no âmbito do ordenamento 
e planeamento do território;

xiv) Proceder à elaboração do relatório dos instrumentos de pla-
neamento territorial e das servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública;

xv) Gerir e disponibilizar a informação geográfica municipal a mu-
nícipes, técnicos ao serviço da autarquia, investidores e cidadãos em 
geral e, por outro, operar a integração da componente geográfica nos 
diversos projetos municipais.

b) Ao nível da requalificação e reconversão urbana:
i) Definição e delimitação de áreas de reabilitação urbana e con-

sequente desenvolvimento de planos estratégicos com as seguintes 
funções:

(1) Promover a elaboração do programa local de habitação;
(2) Promover a delimitação das áreas de reabilitação urbana;
(3) Implementar planos de ação tendentes à requalificação de zonas 

do município, cuja intervenção venha a ser considerada;
(4) Estabelecimento de parcerias no âmbito do quadro comunitário 

de apoio que viabilizem a implementação de projetos de requalificação 
urbana;

(5) Lançamento dos procedimentos contratuais com vista à aquisição 
de prestação de serviços para a elaboração de Projetos no domínio do 
urbanismo, arquitetura, arquitetura paisagista, e respetivas especiali-
dades;

(6) Acompanhamento da elaboração dos referidos projetos;
(7) Obtenção dos necessários pareceres e licenciamentos junto das 

entidades com jurisdição sobre as áreas de intervenção.
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ii) Estudar e programar de acordo com os instrumentos de gestão 
financeira e urbanística as ações de reabilitação e requalificação urbana, 
tendo em vista assegurar a receção definitiva dos loteamentos urbanos 
consolidados com obras de urbanização inacabadas;

iii) Estudar a viabilidade e programar, de acordo com os instrumentos 
de gestão financeira e urbanística existentes, a realização de ações de 
conservação, manutenção e valorização do património;

iv) Realizar estudos, em colaboração com a área de planeamento e 
ordenamento do território, projetos e património e museus, visando 
a reconversão e requalificação de áreas degradadas ou de construção 
clandestina, bem como a qualificação dos núcleos históricos das diversas 
localidades, analisando e propondo as formas e fontes de financiamento 
adequadas;

v) Promover a realização e execução de programas, projetos e ações 
de reabilitação e requalificação urbana necessários à recuperação e 
legalização dos diversos aglomerados ilegais, nomeadamente as áreas 
urbanas de génese ilegal;

vi) Programar obras de recuperação, conservação e demolição coerciva 
de imóveis particulares, nos termos da legislação aplicável;

vii) Analisar as candidaturas e propor as comparticipações a atribuir, 
no âmbito de programas especiais de recuperação de edifícios degradados 
de propriedade particular;

viii) Promover a participação das populações (munícipes, associações 
de moradores, associações de proprietários) nos processos de reabili-
tação urbana, assegurando a realização de ações de esclarecimento aos 
munícipes, tendo em vista a recuperação, conservação e beneficiação 
de edifícios particulares;

ix) Assegurar a atribuição de numeração às edificações e denominação 
de arruamentos;

x) Colaborar nos atos de suporte à emissão de taxas pela realização 
de operações urbanísticas.

xi) Promover a monitorização da implementação do estudo de aces-
sibilidades constante nos instrumentos de gestão territorial;

xii) Promover e acompanhar a elaboração de estudos de acessibili-
dades viárias

xiii) Elaboração e acompanhamento dos estudos de requalificação 
e beneficiação da rede viária existente, associados aos processos de 
planeamento e gestão urbanística;

xiv) Promover e lançar concursos de execução de empreitadas de aces-
sibilidades viárias, promovidas pelo município, assim como assegurar o 
seu acompanhamento e controlo de execução, quando especificamente 
para tal for decidido pelo presidente da câmara municipal ou vereador 
com competência delegada.

Artigo 29.º
Divisão de Gestão Urbanística

1 — A Divisão de Gestão Urbanística tem como tarefa a apreciação 
das intenções e projetos dos particulares, que impliquem a transformação 
do uso do solo e ou construções, através de uma adequada inserção e 
gestão do território, com base nos instrumentos de gestão territorial, 
demais instrumentos urbanísticos e legislação aplicável.

2 — A Divisão de Gestão Urbanística tem as seguintes funções:
i) Analisar os pedidos de licenciamento/comunicação prévia e emissão 

de autorização de utilização no âmbito do saneamento liminar;
ii) Informar as pretensões dos particulares em conformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vigentes, em todos os procedimentos 
de licenciamento/comunicação prévia e autorização de utilização de 
operações urbanísticas da competência dos órgãos municipais ou sobre 
os quais estes se devam pronunciar, designadamente obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração, conservação, demolição ou trabalhos 
de remodelação de terrenos e alteração de utilização, submetendo-os a 
decisão final;

iii) Analisar e informar os pedidos de informação;
iv) Preparar a fundamentação dos atos de aprovação ou de indeferi-

mento dos respetivos pedidos, submetidos aos serviços;
v) Acompanhar os procedimentos processuais respeitantes a operações 

de loteamento e obras particulares, assegurando, em articulação com os 
demais serviços municipais e em conformidade com as leis, os regula-
mentos, deliberações e decisões dos órgãos competentes;

vi) Emissão de alvarás de licenciamento e admissão de comunicação 
prévia e autorização de utilização;

vii) Participar na elaboração de regulamentos, normas e instruções 
que forem considerados necessários ao correto exercício da respetiva 
atividade e submeter, à aprovação em reunião de câmara;

viii) Disponibilizar ao cidadão e ao empreendedor, informação e ser-
viços desmaterializados, através de canais virtuais, designadamente no 
sítio da internet da câmara municipal e no balcão do empreendedor.

ix) Prestar toda a informação aos munícipes/interessados sobre as 
pretensões que lhes digam respeito, de acordo com as formas previstas 
na lei;

x) Participar no processo de tratamento, produção e divulgação da 
informação aos cidadãos, relativamente à atividade da divisão.

Artigo 30.º
Divisão de Fiscalização

1 — A Divisão de Fiscalização é a unidade orgânica responsável pela 
verificação do cumprimento das leis, posturas, regulamentos, delibera-
ções e decisões dos órgãos autárquicos competentes nas diversas áreas 
de intervenção e atuação municipal.

2 — A Divisão de Fiscalização tem as seguintes funções:
i) Vistoriar as condições de efetiva execução dos projetos e fiscalizar o 

cumprimento das leis, regulamentos e posturas municipais, deliberações 
e decisões dos órgãos municipais, sobre normas técnicas ou de segurança 
a observar nas obras particulares;

ii) Velar pelo cumprimento da legalidade urbanística na área do muni-
cípio, designadamente, aferindo da existência de autorização ou licença 
nas obras em curso, desencadeando, sempre que tal seja necessário, a 
instauração do competente procedimento de ilícito contraordenacional, 
e ou embargo das mesmas e ou outras medidas de tutela da legalidade 
urbanística;

iii) Verificar a conformidade da execução das operações urbanísticas 
em curso com os projetos aprovados e com as condições fixadas no 
licenciamento, admissão de comunicação prévia ou na autorização, de-
sencadeando, sempre que tal seja necessário, a instauração do competente 
procedimento de ilícito contraordenacional, o embargo das mesmas e 
ou outras medidas de tutela da legalidade urbanística;

iv) Fiscalizar a execução de obras de iniciativa privada, executadas 
com comparticipações atribuídas através de programas de recuperação 
de edifícios degradados;

v) Efetuar os demais atos inerentes à atividade de fiscalização urba-
nística, nomeadamente, o acompanhamento das obras, procedendo aos 
registos competentes em livro de obra, articulando-se com a a análise 
dos procedimentos tendentes à prorrogação de prazos das licenças ou 
das admissões de comunicações prévias;

vi) Realizar vistorias em edifícios, designadamente para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal e de emissão de autorizações 
de utilização;

vii) Garantir a observância das posturas e regulamentos municipais, 
assim como da legislação vigente, em matéria de intervenção na via 
pública por motivo de obras, instalação de toldos, publicidade dura-
doura, e controlo da atividade comercial, em articulação com os serviços 
municipais competentes;

viii) Fiscalizar o estado de conservação, salubridade e segurança, das 
edificações, em articulação com os serviços municipais competentes, 
propondo a execução das obras de conservação necessárias ou a demo-
lição, total ou parcial, das que ameacem ruína ou constituam perigo para 
a saúde ou para a segurança das pessoas;

ix) Fiscalizar o estado de conservação de muros de suporte, vedações, 
escarpas e edifícios particulares, acionando processos de intimação dos 
respetivos proprietários para efetuarem as obras de conservação neces-
sárias, ou sua demolição, quando a situação assim o exija;

x) Proceder a vistorias e diligências diversas por iniciativa do muni-
cípio ou a requerimento dos particulares;

xi) Elaborar os autos e os relatórios respeitantes aos procedimentos 
de ilícito contraordenacional e de medidas de tutela da legalidade ur-
banística;

xii) Promover e assegurar, em articulação com os serviços municipais 
competentes, o levantamento de situações de ocupação abusiva e outras 
que infrinjam as normas legais e regulamentares aplicáveis.

SUBSECÇÃO III

Unidades orgânicas flexíveis que integram o Departamento
de Obras, Viaturas e Infraestruturas

Artigo 31.º
Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas.

1 — Cabe à Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas a realização, 
acompanhamento e controlo de empreitadas promovidas pelo município 
ou em que este participe, a gestão do património municipal, nomeada-
mente equipamentos rolantes, bem como a manutenção do parque de 
máquinas e viaturas, a manutenção do património municipal, nomeada-
mente instalações, edifícios e equipamentos imóveis, e execução de obras 
de interesse municipal, incluindo a conservação e manutenção de todas 
as vias e passeios municipais, através dos meios técnicos e logísticos do 
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município ou em cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, 
e elaboração de estudos e projetos de arquitetura e arquitetura paisagística 
de âmbito municipal, prestando assistência técnica aos diversos serviços 
municipais em matéria de projeção de empreendimentos municipais ou 
em que o município participe.

2 — A Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas deve assegurar 
as seguintes funções:

a) Ao nível das obras por empreitada:
i) Proceder ao lançamento de concursos de empreitadas, bem como 

definir as regras e procedimentos legais das mesmas, nos termos da 
legislação vigente;

ii) Promover e controlar os atos administrativos necessários ao de-
senvolvimento das empreitadas, após a sua adjudicação, bem como a 
correspondente tramitação administrativa;

iii) Assegurar o acompanhamento e controlo da execução das emprei-
tadas, dos correspondentes projetos, prazos e normas técnicas de execu-
ção, de modo a assegurar os procedimentos técnicos e administrativos 
que correspondem à fiscalização de empreitadas de obras públicas;

iv) Acompanhar a execução financeira das empreitadas promovidas 
pela câmara ou em que esta seja dona da obra, em articulação com o 
Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica.

v) Manter atualizado um cadastro dos empreiteiros especializados 
em obras públicas, em harmonia com as obrigações legais sobre a ma-
téria.

vi) Assegurar a instalação, manutenção e conservação da rede de 
iluminação pública do município.

b) Ao nível das obras por administração direta e oficinas:
i) Administrar os meios e prestar serviços necessários no âmbito da 

administração direta à estrutura camarária;
ii) Assegurar o funcionamento permanente das atividades de carpin-

taria, pintura, eletricidade e artefactos, construção civil e conservação 
e construção de vias;

iii) Assegurar, por administração direta, a conservação, manutenção e 
valorização das instalações e equipamentos que integram o património 
municipal ou que se encontram sob responsabilidade municipal, com 
exceção daqueles que constituem o acervo imobiliário afeto à habitação 
social;

iv) Executar e coordenar as obras em edifícios ou outras instalações 
municipais ou sob gestão municipal, que se relacionem com o controlo 
e impacte ambiental;

v) Proceder à montagem e conservação do equipamento a cargo do 
município, nomeadamente o que respeita à sinalização na via pública 
e ao mobiliário urbano;

vi) Realizar e acompanhar as obras que incidam sobre equipamentos 
municipais;

vii) Elaborar as cláusulas especiais dos cadernos de encargos;
viii) Participar na elaboração do plano de segurança das obras pre-

viamente planeadas e programadas, em articulação com o Serviço de 
Saúde Ocupacional.

c) Ao nível do equipamento rolante, parque de máquinas e viaturas:
i) Assegurar a todos os serviços municipais os meios de mobilidade 

e transporte adequados, em qualidade e quantidade, de modo a permitir 
o pleno exercício das suas atividades;

ii) Assegurar a gestão e manutenção de todo o parque de máqui-
nas e viaturas da câmara, assumindo os critérios de operacionalidade 
e economia, e providenciar pela manutenção e correta operação dos 
equipamentos municipais;

iii) Elaborar propostas anuais para a aquisição ou o abate de viaturas e 
máquinas, em colaboração com outras unidades orgânicas municipais;

iv) Elaborar anualmente planos de manutenção de máquinas e via-
turas;

v) Proceder ao registo dos acidentes, elaborando os relatórios contendo 
a informação dos custos resultantes da reparação de danos, próprios e 
de terceiros, bem como apurar as eventuais causas;

vi) Assegurar o bom funcionamento da oficina de mecânica-auto e 
serralharia e executar os trabalhos de manutenção e reparação do par-
que de máquinas e viaturas que devam ser executados nas instalações 
municipais;

vii) Promover o desenvolvimento tecnológico, a boa organização do 
trabalho com base no planeamento, programação e controlo de ativida-
des, promovendo medidas para uma melhor qualidade ambiental.

d) Ao nível da elaboração de estudos e projetos:
i) Elaborar estudos e projetos de arquitetura e arquitetura paisagística 

de âmbito municipal;
ii) Apoiar a área de gestão urbanística do Departamento de Gestão 

Urbanística, Planeamento e Requalificação Urbana relativamente à 

apreciação de projetos de arquitetura de âmbito particular e de toda e 
qualquer obra particular que se integre em planos de pormenor ou de 
urbanização;

iii) Assegurar a elaboração dos estudos prévios, anteprojetos e projetos 
relativos a infraestruturas, arranjos exteriores de vias e equipamentos 
coletivos da responsabilidade municipal, a construir, reconstruir, ampliar, 
remodelar ou conservar;

iv) Realizar estudos, em colaboração com a área de planeamento e 
ordenamento do território e qualificação urbana do Departamento de 
Gestão Urbanística, Planeamento e Requalificação Urbana, e com a 
área de património e museus do Departamento de Educação e Cultura 
visando a reconversão e requalificação de áreas degradadas ou de cons-
trução clandestina, bem como a qualificação dos núcleos históricos das 
diversas localidades;

v) Elaborar, apreciar e informar os projetos de edificações, propondo 
a respetiva aprovação e execução;

vi) Elaborar as cláusulas gerais dos cadernos de encargos e programas 
de concurso de projetos e de obras municipais de infraestruturas, arranjos 
exteriores, equipamentos coletivos, vias e espaços urbanos e assegurar 
o acompanhamento técnico dos respetivos concursos;

vii) Projetar ações destinadas ao aproveitamento das áreas expectantes 
do município;

viii) Apoiar tecnicamente os demais serviços municipais, através da 
emissão de pareceres e projetos de arquitetura, estabilidade e especia-
lidades e elaboração de peças desenhadas;

ix) Prestar assistência técnica e coordenar projetos de âmbito muni-
cipal a executar por entidades exteriores à Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira;

x) Remeter ao arquivo municipal do Departamento de Educação e Cul-
tura no final de cada ano, os documentos e processos desnecessários.

Artigo 32.º
Divisão de Infraestruturas Tecnológicas

1 — A Divisão de Infraestruturas Tecnológicas ocupa-se das funções 
de estudo, implementação e gestão das infraestruturas de telecomuni-
cações e de sistemas informáticos, com vista ao aumento da eficiência 
e da produtividade dos serviços municipais.

2 — A Divisão de Infraestruturas Tecnológicas tem as seguintes fun-
ções:

a) Coordenar a realização de ações tendentes à informatização dos 
serviços municipais, propondo a aquisição de equipamentos e aplica-
ções, de acordo com uma exaustiva análise funcional das carências da 
autarquia, de forma a adequar os meios às reais necessidades dos servi-
ços, assegurando a sua articulação com as iniciativas de modernização 
administrativa;

b) Colaborar com os serviços na reengenharia de processos, designada-
mente, assegurando a desmaterialização dos procedimentos e integração 
do sistema de informação municipal e de gestão da qualidade;

c) Coordenar a conceção, implementação e avaliação de projetos de 
e-goverment;

d) Promover a conceção, o acompanhamento e a avaliação de medidas 
de desmaterialização, racionalização e agilização de processos e simpli-
ficação de circuitos, redução de custos e aumento da eficiência;

e) Promover a proximidade e melhoria da qualidade do serviço pres-
tado ao cidadão, através da disponibilização de canais públicos de co-
municação, e contribuir para uma gestão participada;

f) Gerir as infraestruturas e o tráfego de telecomunicações, visando 
a racionalização de meios e o aumento da eficácia;

g) Apoiar os diversos serviços municipais, auxiliando-os na utilização 
e manutenção dos meios informáticos utilizados;

h) Promover a inventariação, manutenção e atualização dos meios 
tecnológicos existentes nos serviços municipais;

i) Estudar e desenvolver programas e ações de racionalização e mo-
dernização do funcionamento dos diversos órgãos e serviços municipais, 
propondo a aquisição de equipamentos e aplicações, de forma a agilizar a 
resposta às necessidades dos munícipes, aumentando consequentemente 
a eficiência e a qualidade do serviço prestado;

j) Elaborar instruções e normas de procedimento respeitantes à utiliza-
ção de equipamentos e aplicações, bem como aos limites legais vigentes 
em matéria de registo de dados pessoais, confidencialidade, reserva e 
segurança da informação;

k) Desenvolver e suportar tecnologicamente as atividades do mu-
nicípio, designadamente através de canais e meios informáticos ou 
tecnológicos como a internet/intranet/extranet, televisão interativa e 
dispositivos móveis;

l) Promover e coordenar projetos de investigação e desenvolvimento 
que visem a utilização de tecnologias que possam vir a ser benéficas 
para a prossecução do interesse público municipal.
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SUBSECÇÃO IV

Unidades orgânicas flexíveis que integram
o Departamento de Educação e Cultura

Artigo 33.º
Divisão de Educação

1 — A Divisão de Educação é a unidade orgânica a quem compete 
o planeamento e gestão do ponto de vista estratégico e operacional das 
instalações e equipamentos escolares do concelho, e respetivos espaços 
exteriores, e a concretização de políticas educativas contextualizadas, que 
estimulem a participação e a cooperação de todos os parceiros, garantindo 
o cumprimento das competências do município nesta área.

2 — São funções da Divisão de Educação:
a) Ao nível do planeamento e gestão do parque escolar:
i) Planear e gerir do ponto de vista estratégico e operacional as ins-

talações e equipamentos escolares do concelho, e respetivos espaços 
exteriores;

ii) Assegurar a gestão dos equipamentos escolares;
iii) Promover a elaboração de projetos de impacte estratégico, e 

participar nos processos de contratualização necessários à sua concre-
tização;

iv) Elaborar estudos de planeamento da rede escolar, sua instalação e 
ampliação de acordo com as necessidades locais específicas;

v) Promover e lançar concursos de execução de empreitadas no âmbito 
da atividade da divisão, assim como assegurar o seu acompanhamento e 
controlo de execução, sem prejuízo da competência atribuída à Divisão 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas.

vi) Gerir e acompanhar a manutenção do património escolar sob 
responsabilidade do município;

vii) Elaborar e monitorizar a carta educativa do concelho.

b) Ao nível da intervenção socioeducativa:
i) Apoiar a concretização de políticas educativas contextualizadas, que 

estimulem a participação e a cooperação de todos os parceiros;
ii) Apoiar projetos e atividades que potenciem a função social da 

escola;
iii) Colaborar e executar atividades complementares de ação educa-

tiva pré-escolar e de ensino básico, designadamente nos domínios da 
ocupação de tempos livres e ação escolar;

iv) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, 
assegurando a respetiva gestão;

v) Elaborar o planeamento e programação operacional da atividade 
no domínio da educação, assegurando o cumprimento das políticas e 
objetivos definidos para estas áreas;

vi) Gerir os apoios ao nível da Ação Social Escolar aos alunos inseridos 
em agregados familiares de menores recursos económicos;

vii) Elaborar o Projeto Educativo Municipal;
viii) Potenciar a área de cooperação institucional;
ix) Colaborar com a comunidade educativa municipal em projetos e 

atividades que potenciem a função social da escola;
x) Elaborar e promover projetos que visem garantir o desenvolvimento 

educativo do concelho;
xi) Apoiar na elaboração de propostas de candidaturas a diversos 

programas nacionais e internacionais;
xii) Articular ações com outros departamentos, junto da comunidade 

escolar;
xiii) Apoiar e dinamizar eventos comemorativos com relevância para 

a comunidade educativa.
Artigo 34.º

Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus
1 — A Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus é a uni-

dade orgânica responsável pela organização, execução e divulgação 
de atividades culturais, promoção e incentivo da atividade turística 
municipais, organização de certames, funcionamento dos museus, bem 
como a preservação e a divulgação do património histórico, arqueológico, 
etnográfico e paisagístico do concelho.

2 — As funções da Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus 
são as seguintes:

a) Ao nível da ação cultural:
i) Coordenar o planeamento, calendarização e realização das ativi-

dades culturais, designadamente, exposições, colóquios, conferências, 
e garantir a sua respetiva divulgação;

ii) Assegurar a edição, publicação e distribuição de obras ou outros 
suportes de difusão dos valores culturais do município;

iii) Gerir os espaços e equipamentos municipais destinados a mani-
festações culturais;

iv) Propor a construção de novas instalações culturais municipais;
v) Proceder ao levantamento da realidade cultural do concelho e 

desenvolver as atuações necessárias à preservação da sua identidade 
cultural;

vi) Organizar e apoiar projetos no domínio da criatividade, interpreta-
ção artística, promovendo a realização de concursos municipais, dotados 
de prémios, para estimular a atividade cultural no município;

xi) Promover o intercâmbio, no espaço nacional e ou internacional, 
de forma a permitir o contacto dos munícipes com outras manifestações 
culturais e formas de viver.

b) Ao nível do turismo:
i) Participar na definição das políticas de turismo respeitantes ao 

município;
ii) Dinamizar e participar em ações de promoção e informação junto 

dos órgãos regionais e nacionais de turismo;
iii) Colaborar com os empresários do setor do turismo na promoção 

do investimento turístico;
iv) Estudar e promover os incentivos organizados pelos operadores 

turísticos e hoteleiros, que se distingam pelo espírito inovador, de ini-
ciativa em prol do turismo Municipal;

v) Realização de iniciativas destinadas a estimular a qualidade turística 
da oferta do município;

vi) Promover o património cultural, natural e artístico do municí-
pio;

vii) Promover a organização de eventos com interesse turístico, com o 
intuito de captar a vinda de turistas nacionais e estrangeiros ao município 
de Vila Franca de Xira;

viii) Promover em geral, atividades de interesse turístico;
ix) Programar e promover, por iniciativa municipal ou através da 

colaboração com entidades especialmente vocacionadas para o efeito, 
iniciativas de apoio às atividades turísticas e económicas, como feiras, 
certames e exposições.

c) Ao nível do património e museus:
i) Zelar pela preservação do património histórico existente no conce-

lho, dinamizando ações para o seu conhecimento e incutindo nos muní-
cipes, em especial na população escolar, o gosto pela sua preservação;

ii) Promover a pesquisa, a inventariação, a proteção, a conservação e o 
restauro do património cultural do concelho, bem como fomentar e apoiar 
estudos e projetos de investigação sobre história local e regional;

iii) Fomentar e organizar ações de defesa, valorização e divulgação 
do património histórico, bibliográfico, documental, etnológico e paisa-
gístico do concelho;

iv) Promover a salvaguarda do património arqueológico municipal e 
organizar, patrocinar ou superintender escavações arqueológicas reali-
zadas no âmbito municipal;

v) Proceder à classificação de imóveis como bens culturais;
vi) Gerir os museus e outros equipamentos culturais existentes no 

município, garantindo a conservação e a segurança dos bens e da docu-
mentação aí existentes, bem como dos próprios edifícios dos museus 
municipais;

vii) Efetuar o acolhimento, o acompanhamento e a prestação de in-
formações ao público visitante dos museus municipais;

viii) Estudar e propor a aquisição de espólios museológicos;
ix) Promover ações de animação cultural no âmbito dos museus 

municipais;
x) Propor e ou validar a atribuição de topónimos, enquanto serviço 

dotado do conhecimento sobre determinadas figuras ou eventos histó-
ricos, cuja memória seja de interesse perpetuar.

Artigo 35.º
Divisão de Bibliotecas e Documentação

1 — A Divisão de Bibliotecas e Documentação é a unidade orgânica 
responsável pela gestão e dinamização das bibliotecas municipais, fo-
mentando o acesso do cidadão à cultura e à leitura, nos seus diferentes 
suportes informativos, gestão, organização, classificação e inventariação 
do arquivo municipal.

2 — À Divisão de Bibliotecas e Documentação compete:
a) Ao nível das bibliotecas:
i) Gerir e desenvolver as bibliotecas municipais (central, polos e 

móveis) e outros espaços públicos de leitura e assegurar a seleção, 
aquisição, tratamento técnico, conservação e divulgação do respetivo 
espólio documental;

ii) Assegurar os diversos serviços de leitura (presencial e domiciliária) 
e de acesso aos novos meios tecnológicos de difusão da informação;
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iii) Promover os princípios do manifesto da UNESCO-Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, para a leitura 
pública;

iv) Organizar os materiais de informação disponíveis, contribuindo 
para a satisfação das necessidades de educação, informação, cultura e 
lazer dos munícipes;

v) Organizar e apoiar atividades de divulgação e animação das bi-
bliotecas, que incentivem o gosto pela leitura e pelo conhecimento em 
geral, com especial incidência nos mais jovens, colaborando, sempre 
que necessário, com outras entidades, públicas ou privadas;

vi) Propor e gerir a adoção de critérios para a aquisição de monogra-
fias, registos sonoros ou visuais, aplicações informáticas ou quaisquer 
outros suportes de produtos culturais que enriqueçam o acervo das 
bibliotecas municipais e, concomitantemente, a qualidade/ quantidade 
de documentos disponibilizados para os munícipes;

vii) Organizar projetos/iniciativas que contribuam para minorar os 
fenómenos emergentes relacionados com a iliteracia e a chamada in-
foexclusão;

viii) Realizar ações de formação sobre organização, gestão e desenvol-
vimento de bibliotecas escolares, técnicas de promoção e animação da 
leitura, bem como sobre o uso adequado das tecnologias da informação 
e comunicação;

ix) Cooperar na elaboração de projetos de instalação de equipamentos e 
infraestruturas tecnológicas da rede de bibliotecas escolares, assim como 
no tratamento técnico-documental dos fundos ali constituídos;

x) Colaborar na definição dos locais e na conceção de novas bibliotecas 
ou postos de leitura municipais.

b) Ao nível do arquivo municipal:
i) Assegurar a existência de um arquivo geral, procedendo ao arqui-

vamento de toda a documentação dirigida e expedida pela câmara, bem 
como à microfilmagem e ou digitalização da mesma, sempre que possível;

ii) Organizar o serviço de acesso ao arquivo para que a consulta ao 
mesmo seja célere e acessível aos munícipes e aos diversos órgãos e 
serviços municipais;

iii) Gerir o fundo histórico e o arquivo administrativo;
iv) Assegurar a organização do arquivo de peças desenhadas, projetos 

e cartografia municipal;
v) Articular a reprodução dos documentos respeitantes à atividade 

municipal com os diversos serviços municipais, de forma a evitar a 
duplicação de exemplares e o consequente aumento de custos.

SUBSECÇÃO V

Unidades orgânicas flexíveis que integram o Departamento
de Ambiente, Desporto, Equipamentos e Desenvolvimento Social

Artigo 36.º
Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

1 — A Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público tem 
a seu cargo a promoção de projetos, programas e ações no domínio 
da proteção ambiental e sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos 
urbanos, promoção da limpeza e higiene pública, gestão cemiterial e 
gestão do espaço público.

2 — São funções da Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço 
Público:

a) Ao nível do ambiente e sustentabilidade:
i) Promoção e ou dinamização de projetos ambientais, nas áreas da 

prevenção e controlo integrado da poluição, qualidade do ar, ruído, 
resíduos, biodiversidade, energia, água e sustentabilidade;

ii) Promoção do desenvolvimento sustentável do concelho, através de 
proposta e implementação de programas e projetos definidos;

iii) Emissão de pareceres no domínio da proteção ambiental, incluindo 
sobre estudos de impacte ambiental, licenciamento ambiental para efeitos 
de prevenção e controlo integrado da poluição, qualidade do ar, ruído, 
planos de ordenamento, regulamentos, ou outros;

iv) Criação e condução de comissões de acompanhamento ambiental 
(CAA);

v) Acompanhamento do cumprimento de declarações de impacte 
ambiental de obras desenvolvidas no município;

vi) Proposta e implementação de planos e programas para a melhoria 
da qualidade do ar;

vii) Elaboração de estudos e propostas sobre a gestão energética, 
designadamente sobre a utilização racional e eficiente da energia da 
iluminação pública;

viii) Desenvolver e coordenar projetos ambientais associados às co-
memorações das datas alusivas à preservação do ambiente;

ix) Desenvolvimento da Agenda 21 Local de Vila Franca de Xira.

b) Ao nível da gestão de resíduos e higiene pública:
i) Elaborar ou promover a elaboração das normas e dos regulamentos 

respeitantes à gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e equipamen-
tos de harmonia com a legislação nacional e as normas comunitárias 
aplicáveis;

ii) Participar na emissão de pareceres respeitantes a projetos de edi-
ficações urbanas no que respeita ao cumprimento da regulamentação 
sobre resíduos sólidos;

iii) Gerir o cemitério municipal de Vila Franca de Xira;
iv) Recolher e transportar os RSU para os locais próprios;
v) Desenvolver ações de modernização técnica, económica e am-

biental do sistema de RSU, visando a sua redução, a reciclagem e a 
reutilização;

vi) Proceder às atividades regulares de desinfestação;
vii) Administrar os meios afetos à limpeza urbana e à remoção de 

resíduos sólidos urbanos;
viii) Promover e gerir o ecocentro municipal;
ix) Intervir e resolver situações de abandono de viaturas nos espaços 

públicos municipais;
x) Desenvolver, executar e participar em campanhas de sensibilização 

e educação sanitária no âmbito da higiene urbana.

c) Ao nível dos espaços exteriores públicos e zonas de lazer;
i) Elaborar, em articulação com os serviços de apoio jurídico o re-

gulamento municipal sobre publicidade, mobiliário urbano e ocupação 
do espaço público;

ii) Zelar pelo cumprimento do regulamento municipal sobre publici-
dade, mobiliário urbano e ocupação do espaço público;

iii) Dar parecer sobre os processos de licenciamento de ocupação e 
colocação de publicidade na via pública, por parte de empresas con-
cessionárias e outras, com respeito pelas limitações decorrentes do 
planeamento urbanístico sobre a localização dos painéis publicitários, 
em articulação com a divisão de gestão urbanística;

iv) Emitir pareceres sobre pedidos de ocupação duradoura do espaço 
público, nomeadamente toldos e publicidade;

v) Gerir e organizar um registo atualizado do mobiliário urbano exis-
tente;

vi) Promover e lançar concursos de execução de empreitadas no âmbito 
da atividade da divisão, assim como assegurar o seu acompanhamento e 
controlo de execução, sem prejuízo da competência atribuída à Divisão 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas.

vii) Analisar as propostas de intervenção no espaço público da ini-
ciativa dos restantes serviços municipais, sempre que a sua realização 
acarrete alterações nesse espaço, tendo como objetivo a sua necessária 
coordenação e compatibilização.

viii) Elaboração de estudos e projetos de execução de novos espaços 
verdes ou de requalificação de zonas verdes existentes;

ix) Emissão de pareceres no domínio das zonas verdes;
x) Acompanhamentos da manutenção de zonas verdes em loteamentos 

e urbanizações;
xi) Manutenção da iluminação ornamental de monumentos e fontes 

existentes, bem como das respetivas instalações hidráulicas;
xii) Emissão de pareceres técnicos sobre o estado fitossanitário de 

árvores e espécies arbóreas, incluindo abate, transplante e poda;
xiii) Gestão das estufas e viveiros municipais;
xiv) Valorização, conservação e manutenção de espaços verdes e 

arvoredo das vias públicas e respetiva fiscalização;
xv) Levantamento das zonas verdes do concelho e sua atualização 

contínua;
xvi) Gestão de espaços exteriores públicos, incluindo a manutenção 

das zonas verdes e do mobiliário urbano aí existente;
xvii) Parecer para a receção de espaços verdes e zonas adjacentes.

Artigo 37.º
Divisão de Desporto e Equipamentos

1 — A Divisão de Desporto e Equipamentos é a unidade orgânica 
a quem compete assegurar a promoção da atividade física desportiva 
ao nível municipal, bem como a gestão, coordenação da utilização e a 
inventariação dos equipamentos e espaços municipais de desporto, jogo, 
recreio e quintas municipais.

2 — A Divisão de Desporto e Equipamentos desempenha as seguintes 
funções:

a) Ao nível do desporto e atividade física:
i) Promover e desenvolver atividades físicas e desportivas dirigidas 

à população do concelho, em geral;
ii) Superintender as atividades físicas e desportivas e de ocupação 

desenvolvidas pelo município e apoiar as atividades desenvolvidas por 
outras entidades;

iii) Promover a divulgação das atividades desportivas realizadas no 
município;
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iv) Apoiar e fomentar atividades de natureza desportiva nos vários 
níveis competitivos, desenvolvidos por entidades oficiais e particulares, 
no sentido da generalização da prática desportiva.

b) Ao nível dos equipamentos de desporto, jogo, recreio e quintas 
municipais:

i) Apreciar os pedidos de cedência de espaços municipais e apresentar 
as respetivas propostas de atribuição;

ii) Gerir as instalações desportivas e demais equipamentos cuja gestão 
lhe esteja cometida;

iii) Acompanhar ou participar na gestão de instalações desportivas 
cedidas a outras entidades;

iv) Acompanhar e colaborar com os serviços de planeamento e or-
denamento do território na elaboração da Carta de Equipamentos Des-
portivos;

v) Propor a adoção de medidas de conservação, manutenção e valori-
zação dos edifícios e outras instalações sob a gestão municipal, indicando 
as especificações necessárias;

vi) Promover e lançar concursos de execução de empreitadas no âmbito 
da atividade da divisão, assim como assegurar o seu acompanhamento e 
controlo de execução, sem prejuízo da competência atribuída à Divisão 
de Obras, Viaturas e Infraestruturas.

vii) Gestão das quintas municipais no que se refere à promoção, 
utilização e conservação.

Artigo 38.º
Divisão de Desenvolvimento Social

1 — A Divisão de Desenvolvimento Social tem a seu cargo o estudo, 
preparação, execução e avaliação das decisões a tomar pelos órgãos 
competentes do município no âmbito da política municipal de habitação, 
saúde e ação social.

2 — As funções da Divisão de Desenvolvimento Social são:
a) Ao nível da habitação social:
i) Assegurar a gestão do parque habitacional;
ii) Promover os trabalhos de beneficiação ou conservação dos edifícios 

que integram o parque habitacional municipal, em colaboração com as 
oficinas gerais do Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas;

iii) Assegurar a alienação do parque habitacional e património afeto, 
de acordo com as políticas municipais definidas;

iv) Promover estudos em matéria de habitação social;
v) Participar na caracterização sociodemográfica das áreas degra-

dadas e efetuar a comparação dos dados obtidos com outras entidades 
especializadas;

vi) Efetuar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos pre-
cários, de modo a potenciar a sua inserção em programas de realojamento;

vii) Assegurar o funcionamento de um sistema de informação que ga-
ranta, nomeadamente, a divulgação dos diversos projetos a desenvolver e 
o atendimento das famílias abrangidas por operações de realojamento;

viii) Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das famílias 
incluídas em programas de realojamento;

ix) Analisar a procura de habitação e elaborar anualmente o diagnóstico 
da carência habitacional do município;

x) Promover a participação e inserção social dos moradores dos bair-
ros sociais;

xi) Efetuar estudos e apresentar propostas de intervenção em zonas 
socialmente carenciadas;

xii) Apoiar o movimento cooperativo de habitação;
xiii) Organizar o processamento de todos os atos respeitantes à atri-

buição e gestão de espaços comerciais e de estacionamento afetos ao 
parque habitacional;

xiv) Assegurar a realização de vistorias aos fogos municipais e lavrar os 
respetivos autos, com o objetivo de verificar as condições de conservação, 
segurança e habitabilidade, em articulação com a área de fiscalização.

b) Ao nível de saúde e ação social:
i) Participar no planeamento, conceção e acompanhamento da cons-

trução de equipamentos de saúde no concelho de Vila Franca de Xira, 
colaborando com a área de planeamento estratégico, relações comuni-
tárias, promoção do desenvolvimento social e económico e apoio ao 
investidor, na definição das prioridades das obras a empreender pelo 
município;

ii) Dar parecer sobre as políticas e ações de saúde pública levadas a 
cabo pelas delegações de saúde concelhias;

iii) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico da situação de saúde 
no município, através de estratégias concertadas com os diferentes 
agentes da comunidade que desempenham a atividade nos domínios da 
promoção e educação para a saúde;

iv) Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados 
no Serviço Nacional de Saúde;

v) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação 
do Serviço Nacional de Saúde;

vi) Auxiliar na deteção e acompanhamento das situações de insalubri-
dade habitacional, epidemias, desinfestações, em articulação com a Au-
toridade de Saúde Pública Concelhia e os demais serviços municipais;

vii) Desenvolver e colaborar na elaboração de diagnósticos sociais que 
permitam o planeamento da ação social, da saúde e do desenvolvimento 
social do município, com vista à definição de políticas e à implementação 
de programas e medidas nas áreas indicadas;

viii) Programar, executar e coordenar projetos de intervenção social, 
designadamente nos grupos identificados como os mais carenciados: 
idosos em situação de exclusão social, cidadãos sem-abrigo, crianças 
e jovens em risco, pessoas vítimas de violência, maus tratos, minorias 
étnicas e pessoas com deficiência;

ix) Promover as ações de desenvolvimento de projetos de prevenção 
da toxicodependência ao nível municipal;

x) Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social e 
outras, em projetos de ação social de âmbito municipal, designadamente, 
ao nível da promoção da saúde, inclusão e inserção social;

xi) Incentivar e apoiar as redes de solidariedade social, em projetos 
de ação social no combate à pobreza, à exclusão social e na promoção 
ativa da inserção social.

Artigo 39.º
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude

1 — O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude 
é a unidade orgânica responsável pelo fomento do associativismo ao 
nível municipal, enquanto forma de realização alternativa dos objetivos 
do município, e pela realização da política e dos objetivos municipais 
na área da Juventude, em articulação com os serviços municipais e 
instituições que atuem na área:

2 — O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude 
tem a seu cargo as seguintes funções:

a) Ao nível do apoio ao movimento associativo:
i) Apoiar e estimular a criação, manutenção, desenvolvimento e capa-

citação de associações, públicas ou privadas, implantadas no concelho, 
ou que neste desenvolvam a sua atividade, de modo a potenciar e con-
solidar o desenvolvimento socioeconómico e cultural do concelho;

ii) Promover e dinamizar o associativismo juvenil criando as condições 
para a sua implementação e desenvolvimento;

iii) Incentivar o associativismo no âmbito da difusão dos valores 
culturais do concelho e da defesa do seu património;

iv) Apoiar o associativismo solidário do concelho;
v) Incentivar e apoiar o associativismo desportivo no concelho;
vi) Promover, gerir e avaliar programas de apoio ao movimento as-

sociativo concelhio;
vii) Proceder ao diagnóstico e apuramento estatístico das diversas 

formas de associativismo existentes no município.

b) Ao nível da juventude:
i) Promover e dinamizar o associativismo juvenil;
ii) Dinamizar a integração social dos jovens, apoiando a sua parti-

cipação em atividades sociais, culturais, científicas, políticas e econó-
micas;

iii) Assegurar a existência de serviços e de instrumentos de informação 
e apoio aos jovens;

iv) Assegurar a gestão de equipamentos específicos de suporte à 
atividade juvenil;

v) Assegurar diretamente serviços de informação e encaminhamento 
aos jovens;

vi) Dinamizar o conselho municipal de juventude nos termos da lei.

TÍTULO III
Disposições especiais — Das unidades orgânicas

de nível três
Artigo 40.º

Competências
Aos titulares dos cargos de direção intermédia de terceiro grau com-

pete coadjuvar o titular do cargo dirigente da unidade orgânica nuclear 
de que depende, bem como coordenar as atividades e gerir os recursos 
atribuídos.

Artigo 41.º
Recrutamento e seleção

1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de terceiro grau 
são recrutados por procedimento concursal possuindo no mínimo 
formação superior, graduada de licenciatura e o mínimo de quatro 
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anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível as habili-
tações referidas.

2 — A seleção deverá recair no candidato que melhor corresponda 
ao perfil pretendido.

Artigo 42.º
Estatuto remuneratório

A remuneração dos titulares de direção intermédia das unidades or-
gânicas de terceiro grau corresponderá à sexta posição remuneratória 
da carreira geral de técnico superior.

TÍTULO IV
Disposições finais e transitórias

SECÇÃO I

Disposições transitórias

Artigo 43.º
Pessoal dirigente

É admitida a faculdade da manutenção até ao final do respetivo pe-
ríodo das comissões de serviço dos dirigentes em funções à data da 
entrada em vigor da presente lei, a qual, quando utilizada, determina 
a suspensão dos efeitos das correspondentes alterações decorrentes da 
adequação orgânica.

Artigo 44.º
Procedimentos concursais a decorrer

Mantêm-se em vigor os procedimentos concursais a decorrer à data 
da publicação do presente Regulamento.

SECÇÃO II

Disposições finais

Artigo 45.º
Alterações, republicação e organogramas

Sempre que sejam produzidas alterações à estrutura nuclear ou à 
estrutura flexível que determinem alterações ao presente Regulamento, 
as mesmas devem nele ser incluídas, havendo lugar à republicação do 
mesmo, bem assim como dos organogramas que constituem os anexos I 
e II.

Artigo 46.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento fica expressamente 
revogado o anterior regulamento.

Artigo 47.º
Normas supletivas

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente Re-
gulamento, aplica -se o disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/ 2010, de 28 de Abril 
e n.º 64/2011, de 22 de Dezembro.

Artigo 48.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais do direito, pelo presidente da câmara municipal.

Artigo 49.º
Entrada em vigor

1 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

2 — A implementação do Regulamento pode ser faseada.

ANEXO I

Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal 

  

 ANEXO II

Organograma da macroestrutura dos serviços municipais da câmara municipal 
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 ANEXO III

Lista das unidades orgânicas
de direção intermédia por graus

De primeiro grau
Unidades orgânicas nucleares:
Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica;
Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e Requalificação 

Urbana;
Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas;
Departamento de Educação e Cultura;
Departamento de Ambiente, Desporto, Equipamentos e Desenvol-

vimento Social.

De segundo grau
Unidades orgânicas flexíveis:
Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas;
Divisão de Desporto e Equipamentos;
Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas;
Divisão de Recursos Humanos;
Divisão de Assuntos Jurídicos;
Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno;
Divisão de Gestão Urbanística;
Divisão de Obras, Viaturas e Serviços Urbanos;
Divisão de Infraestrutura Tecnológica;
Divisão de Educação;
Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus;
Divisão de Bibliotecas e Documentação;
Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público
Divisão de Desenvolvimento Social;
Serviço Municipal de Proteção Civil; a)
Serviço Médico — Veterinário Municipal. a)

De terceiro grau
Unidades orgânicas flexíveis:
Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental;
Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana;
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude;
Divisão de Fiscalização.
a) Fazem parte da estrutura orgânica da Câmara Municipal, porém 

não são contabilizados para efeitos dos limites de provimento previstos 
na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

ANEXO IV

Lista de sucessão de unidades orgânicas
1 — Unidades orgânicas nucleares:
a) Ao Departamento de Administração Geral e ao Departamento de 

Administração Financeira, sucede o Departamento de Gestão Adminis-
trativa, Financeira e Jurídica;

b) Ao Departamento de Planeamento, Gestão e Qualificação Urbana 
e Equipa Multidisciplinar da Requalificação Urbana, sucede o Departa-
mento de Gestão Urbanística, Planeamento e Requalificação Urbana;

c) Ao Departamento de Obras, Viaturas e Serviços Municipais e ao 
Gabinete Municipal de Modernização, Qualidade e Tecnologias de 
Informação e Comunicação sucede o Departamento de Obras, Viaturas 
e Infraestruturas;

d) Ao Departamento de Educação e Juventude e Departamento de 
Cultura, Turismo e Atividades Económicas sucede o Departamento de 
Educação e Cultura;

e) Ao Departamento de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade e ao 
Departamento de Habitação, Saúde e Ação Social sucede o Departamento 
de Ambiente, Desporto, Equipamentos e Desenvolvimento Social.

2 — Unidades orgânicas flexíveis:
a) Ao Gabinete de Informação e Relações Públicas e ao Gabinete 

de Imprensa, sucede a Divisão de Informação Municipal e Relações 
Públicas;

b) Ao Gabinete da Qualidade, Gabinete de Planeamento Estratégico, 
Relações Comunitárias, Promoção do Desenvolvimento Social e Eco-
nómico e Apoio ao Investidor, e à Divisão de Atividades Económicas, 
sucede o Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas;

c) À Divisão de Gestão de Recursos Humanos, sucede a Divisão de 
Recursos Humanos;

d) À Divisão de Assuntos Jurídicos sucede a Divisão de Assuntos 
Jurídicos;

e) À Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno sucede a 
Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno;

f) À Divisão de Contabilidade e Divisão de Contratação Pública, 
Aprovisionamento e Imobilizado sucede a Divisão Financeira, Patri-
monial e de Controlo Orçamental;

g) À Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território, Divisão 
de Qualificação Urbana e Gabinete de Acessibilidades, sucede a Divisão 
de Planeamento e Requalificação Urbana;

h) À Divisão de Gestão Urbanística sucede a Divisão de Gestão 
Urbanística;

i) À Divisão de Fiscalização sucede a Divisão de Fiscalização;
j) À Divisão de Oficinas Gerais, Divisão de Gestão de Empreitadas, 

Divisão de Projetos e Divisão de Equipamento Rolante, sucede a Divisão 
de Obras, Viaturas e Serviços Urbanos;

k) À Divisão de Modernização e Tecnologias de Informação e Comu-
nicação sucede a Divisão de Infraestrutura Tecnológica;

l) À Divisão de Planeamento e Gestão do Parque Escolar e Divisão 
de Intervenção Socioeducativa, sucede a Divisão de Educação;

m) À Divisão de Ação Cultural, Divisão de Património e Museus e 
Divisão de Turismo, sucede a Divisão de Cultura, Turismo, Património 
e Museus;

n) À Divisão de Bibliotecas e Divisão de Arquivo Municipal, sucede 
a Divisão de Bibliotecas e Documentação;

o) À Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, Divisão de Quintas 
Municipais e Espaços de Lazer e Divisão de Higiene Pública, sucede a 
Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público;

p) À Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos, sucede a Divisão 
de Desporto e Equipamentos;

q) À Divisão de Habitação Social e Divisão de Saúde e Ação Social, 
sucede a Divisão de Desenvolvimento Social;

r) Ao Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Divisão de 
Juventude, sucede o Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e 
Juventude;

s) Ao Serviço Municipal de Proteção Civil sucede a Serviço Municipal 
de Proteção Civil;
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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Despacho n.º 753/2013
Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Foz Coa, para cumprimento do disposto no n.º 6 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna público 
que a Assembleia Municipal de Vila Nova de Foz Coa, na sessão ordi-
nária de 28 de dezembro de 2012, na sequência da proposta da Câmara 
Municipal tomada na reunião ordinária de 18 de dezembro de 2012, 
aprovou o Modelo de Estrutura Orgânica, a estrutura Nuclear e definiu 
o número máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis e Subunidades 
Orgânicas, de acordo com a proposta que se publica em texto integral.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Munici-
pal, Eng.º Gustavo de Sousa Duarte.

Organização dos Serviços do Município
de Vila Nova de Foz Coa

(Adequação da estrutura orgânica aos mecanismos estipulados 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

1 — Modelo de estrutura orgânica
A estrutura e o funcionamento dos Serviços do Município de Vila 

Nova de Foz Coa, regem -se nos termos previstos no Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro, adequados aos mecanismos impostos pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, pelos princípios da unidade e eficácia 
da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratiza-
ção, da racionalização de meios e da eficácia na afetação de recursos 
públicos, da melhoria qualitativa e quantitativa do serviço prestado e da 
garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios 
constitucionais, aplicáveis às atividades administrativas e acolhidas no 
Código do Procedimento Administrativo.

Neste modelo, manteve -se a preocupação de sustentar o modelo orga-
nizacional existente com as alterações necessárias de modo a continuar 
a garantir -se uma lógica de atuação transversal a todas as unidades 
orgânicas, tendo em atenção as inúmeras competências e atribuições 
de que os municípios estão investidos, na certeza de que o constante 
reforço do princípio de descentralização administrativa induz a que 
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não se opte por um modelo organizacional assente numa departamen-
talização excessiva.

No seguimento destes princípios, propõe -se que a organização interna 
dos Serviços Municipais de Vila Nova de Foz Coa, seja a prevista na 
alínea a) do n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de 
outubro, adequando a sua estrutura orgânica aos mecanismos intro-
duzidos pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o modelo de estrutura 
hierarquizada, constituída por:

Unidades orgânicas nucleares, sob a forma de Departamentos Mu-
nicipais;

Unidades orgânicas flexíveis, sob a forma de Divisões Municipais;
Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargos de direção inter-

média de 3.º grau;
Subunidades orgânicas.

2 — Estrutura nuclear e unidades orgânicas nucleares
Assim, com base na estrutura proposta, e na observância do disposto 

no n.º 2, do artigo 10.º e na alínea b), do artigo 6.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro e das regras previstas no artigo 7.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a estrutura nuclear será composta por dois 
departamentos municipais, correspondendo a uma departamentalização 
fixa, sendo que de acordo com os mecanismos de flexibilização previstos 
no artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, só um desses lugares 
poderá estar provido:

Departamento de Administração Geral: constitui -se como uma unidade 
orgânica nuclear de coordenação, gestão de recursos e de atividades, 
sobretudo de natureza instrumental;

Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente: constitui -se 
como uma unidade orgânica nuclear a quem incumbe promover a incre-
mentação de planos e projetos de desenvolvimento, com responsabilidade 
nas áreas de planeamento urbanístico, ordenamento do território, gestão 
territorial, vias municipais e trânsito, empreitadas de obras públicas, 
recursos operacionais, serviços urbanos, abastecimento público, gestão 
dos projetos associados aos fundos comunitários.

3 — Unidades orgânicas flexíveis — número máximo
Com base no disposto na alínea c), do artigo 6.º, do Decreto -Lei 

n.º 305/2009 de 23 de outubro e das regras previstas no artigo 8.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a Câmara Municipal propõe à Assembleia 
Municipal a definição do número máximo de três unidades orgânicas 
flexíveis, sendo que de acordo com os mecanismos de flexibilização 
previstos no artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, só dois 
desses lugares poderão estar providos em simultâneo.

4 — Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargos de direção 
intermédia de 3.º grau — número máximo

Com base no disposto no n.º 3, do artigo 2.º, do Decreto -Lei 
n.º 93/2004, de 20 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e pela redação que lhe é dada pelo artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro e das regras previstas no artigo 8.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a Câmara Municipal propõe à Assembleia 
Municipal a definição do número máximo de duas unidades orgânicas 
dirigidas por cargo de direção intermédia de 3.º grau, sendo que de 
acordo com os mecanismos de flexibilização previstos no artigo 21.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, só um desses lugares poderá estar 
provido.

5 — Subunidades orgânicas — número máximo
Com base no disposto na alínea d), do artigo 6.º, do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal propõe à Assem-
bleia Municipal a definição do número máximo de nove subunidades 
orgânicas.

6 — Cargos dirigentes
Por força do disposto no n.º 6, do artigo 2.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, as unidades orgânicas nucleares, departamentos municipais, são 
asseguradas por cargos dirigentes com a qualificação de cargos de direção 
intermédia de 1.º grau com a designação de Diretor de Departamento, 
e as unidades orgânicas flexíveis, divisões municipais, são asseguradas 
por cargos dirigentes com a qualificação de cargos de direção intermédia 
de 2.º grau com a designação de Chefe de Divisão.

O cargo de direção intermédia de 3.º grau, em termos de definição da 
área e requisitos de recrutamento, nível remuneratório e competências, 
é definido no Regulamento a seguir apresentado.

Regulamento de Organização dos Serviços do Município 
de Vila Nova de Foz Coa

Preâmbulo
Tendo em atenção o quadro legal em vigor, nomeadamente o re-

gime jurídico da organização dos serviços das autarquias vertido no 
Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, procede -se à adaptação da 
organização orgânica dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz 
Coa aos mecanismos impostos pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a 

qual vem substituir a publicada no Diário da República pelo Despacho 
n.º 472/2011, de 27 de dezembro, publicado na 2.ª série, n.º 129, de 7 
de janeiro de 2011.

Pretende -se que a presente reorganização orgânica majore a eficiência, 
eficácia, qualidade, modernização e agilidade no desempenho, incorpo-
rando as orientações de diminuição de pequenas unidades orgânicas e 
dos níveis decisórios, proporcionando de forma genérica a simplicidade 
nos níveis hierárquicos, a flexibilidade e colaboração entre unidades e 
subunidades orgânicas tendo como presente a potenciação dos recursos 
humanos do Município.

A reorganização que agora se preconiza é composta por unidades 
orgânicas nucleares (departamentos), por unidades orgânicas flexíveis 
(divisões), por unidade orgânica dirigida por cargos de direção intermédia 
de 3.º grau (unidade funcional com missão concretamente definida) e 
por subunidades orgânicas. As unidades orgânicas nucleares constituem 
a estrutura hierárquica permanente do Município de Vila Nova de Foz 
Coa, enquanto as restantes assumem uma natureza temporária.

Pretendeu -se pois que o presente modelo organizacional respeitasse 
os princípios que são elencados no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro adaptados aos preceitos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
na certeza de que os mesmos vão proporcionar a simplificação admi-
nistrativa assente na diminuição das estruturas e uma nova forma de 
relação com os munícipes.

Assim, ao abrigo das disposições do artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa e das disposições conjugadas da alínea a), do n.º 6, 
do artigo 64.º e da alínea n), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99 de 
18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e dos 
normativos constantes do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi o Regulamento de Organização 
dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz Coa, sua estrutura e 
funcionamento aprovado pela Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Foz Coa em sessão realizada em 28 de dezembro de 2012.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais
Artigo 1.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos Serviços Munici-
pais de Vila Nova de Foz Coa, orientam -se nos termos do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos munícipes, da desburocratização, da racionalização de 
meios e da eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da partici-
pação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais 
aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Proce-
dimento Administrativo.

Artigo 2.º
Objetivos gerais

No desempenho das suas funções e tendo em vista o desenvolvimento 
económico -social do Município de Vila Nova de Foz Coa, os Serviços 
Municipais prosseguem os seguintes objetivos:

a) A realização plena das ações e tarefas definidas pelos órgãos mu-
nicipais, designadamente as constantes do Plano Plurianual de Inves-
timentos;

b) A obtenção máxima de índices quantitativos e qualitativos na 
prestação de serviços às populações;

c) O melhor aproveitamento dos recursos disponíveis com vista a 
uma gestão equilibrada e moderna;

d) A dignificação e valorização cívica e profissional dos trabalhadores 
municipais.

Artigo 3.º
Superintendência

1 — A superintendência e a coordenação geral dos Serviços Muni-
cipais competem ao Presidente da Câmara, nos termos da legislação 
em vigor.

2 — Os Vereadores exercem nesta matéria, as competências que lhes 
forem delegadas ou subdelegadas pelo Presidente da Câmara.

3 — O Presidente da Câmara ou os Vereadores podem delegar, ou 
subdelegar a sua competência no dirigente das respetivas unidades 
orgânicas nucleares ou flexíveis, no caso dessas unidades dependerem 
hierarquicamente de unidade orgânica nuclear não provida, nos termos 
do artigo 70.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro.
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CAPÍTULO II

Estrutura Organizacional
Artigo 4.º
Modelo

Para a prossecução das atribuições do Município e competências 
cometidas aos seus órgãos, os Serviços Municipais adotam o modelo 
de uma estrutura hierarquizada constituída por:

a) Unidades orgânicas nucleares, compostas por departamentos mu-
nicipais;

b) Unidades orgânicas flexíveis;
c) Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargos de direção in-

termédia de 3.º grau;
d) Subunidades orgânicas.

Artigo 5.º
Estrutura nuclear

1 — A estrutura nuclear é uma estrutura fixa e corresponde a departa-
mentos municipais dirigidos por dirigentes com a qualificação de cargos 
de direção intermédia de 1.º grau.

2 — O departamento municipal é uma unidade orgânica de carác-
ter permanente aglutinando competências de âmbito instrumental e 
operativo, integrado na mesma área funcional, constituindo -se funda-
mentalmente como unidade de planeamento e de direção de recursos 
e atividades.

Artigo 6.º
Estrutura flexível

1 — A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis 
e corresponde a divisões municipais dirigidas por dirigentes com a 
qualificação de cargos de direção intermédia de 2.º grau, bem como 
por unidades orgânicas flexíveis com missão concretamente definida 
dirigidas por dirigentes com a qualificação de cargo de direção inter-
média de 3.º grau.

2 — As divisões municipais constituem uma componente variável 
da organização dos Serviços Municipais, que visa assegurar a sua per-
manente adequação às necessidades de funcionamento e de otimização 
dos recursos, cujas competências, de âmbito instrumental e operativo, 
integradas na mesma área funcional, se traduzem em unidades técnicas 
de organização e execução, definidas pela Câmara Municipal.

3 — As unidades orgânicas flexíveis com missão concretamente 
definida dirigidas por dirigente com a qualificação de cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, visam coadjuvar o titular de direção intermédia 
de 1.º grau de que depende hierarquicamente, coordenando a atividade 
e gerindo os recursos de uma unidade funcional.

Artigo 7.º
Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargo de direção

intermédia de 3.º grau — recrutamento
O recrutamento será feito por procedimento concursal, de entre traba-

lhadores em funções públicas do Município de Vila Nova de Foz Coa, 
licenciados em engenharia civil ou arquitetura, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e 
controlo e que reúnam no mínimo dois anos de experiência profissional 
na área das atribuições da unidade orgânica flexível.

O contrato será em regime de comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, aplicando -se -lhe, 
com as devidas adaptações, a legislação referente ao recrutamento de 
dirigentes de direção intermédia de 1.º e 2.º grau.

Artigo 8.º
Unidade orgânica flexível dirigida por cargo de direção

intermédia de 3.º grau — nível remuneratório
O nível remuneratório ilíquido será igual à 5.ª posição remuneratória 

da carreira geral de técnico superior.

Artigo 9.º
Unidade orgânica flexível de Serviços Técnicos de Obras

 Particulares dirigida por cargo
de direção intermédia de 3.º grau — competências

A unidade orgânica flexível terá as suas atribuições na gestão e coor-
denação das atividades relacionadas com os serviços técnicos de obras 
particulares, concretamente:

1 — Fiscalizar o cumprimento das posturas, regulamentos gerais, 
regulamentos municipais e legislação sobre a sua área funcional de 
atuação;

2 — Fiscalizar as obras particulares e a execução dos trabalhos de 
urbanização em loteamentos, assegurando -se que as obras estão a ser 
executadas de acordo com os projetos aprovados;

3 — Participar as irregularidades praticadas por técnicos responsáveis 
pela elaboração do projeto ou da execução da obra, bem como pelos 
industriais de construção civil ou proprietários;

4 — Prestar informações sobre queixas, reclamações e denúncias 
relacionadas com a sua área funcional de atuação;

5 — Após determinação do Presidente da Câmara, promover o em-
bargo de obras, quando as mesmas estejam a ser efetuadas sem licença 
ou em sua desconformidade;

6 — Apreciar e informar os projetos respeitantes a viabilidades e 
licenciamentos de obras particulares e loteamentos;

7 — Efetuar visitas com vista à concessão de licenças de utilização 
e outras;

8 — Exercer as demais tarefas que lhe estejam confiadas por lei ou 
regulamento, bem como aquelas que lhe sejam superiormente determi-
nadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 10.º
Unidade orgânica flexível de Serviços Técnicos de Higiene

e Meio Ambiente dirigida por cargo
de direção intermédia de 3.º grau — competências

A unidade orgânica flexível terá as suas atribuições na gestão e coor-
denação das atividades relacionadas com os serviços de higiene e meio 
ambiente, concretamente:

1 — Assegurar a recolha, transporte e depósito dos resíduos sólidos 
urbanos;

2 — Assegurar a limpeza dos espaços públicos, nomeadamente var-
redura, limpeza de sarjetas e papeleiras;

3 — Assegurar a lavagem e desinfeção dos recipientes de recolha de 
resíduos sólidos urbanos;

4 — Assegurar a limpeza das instalações municipais;
5 — Eliminar, em colaboração com o serviço de fiscalização sani-

tária, os focos atentatórios à saúde pública, nomeadamente limpeza de 
montureiras e operações de desinfeção;

6 — Elaborar o plano de recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza 
dos espaços públicos;

7 — Proceder à conservação de todo o equipamento a seu cargo;
8 — Elaborar e participar em estudos de ordenamento de trânsito;
9 — Promover a sinalização vertical, horizontal e toponímica dos 

arruamentos e rodovias municipais;
10 — Proceder à manutenção de toda a sinalização;
11 — Dar parecer técnico sobre a instalação de publicidade e ocupação 

de espaços públicos a título precário;
12 — Assegurar a conservação dos jardins e espaços públicos verdes 

do município;
13 — Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais 

espaços públicos;
14 — Promover a florestação de parques municipais;
15 — Assegurar a colocação de mobiliário urbano;
16 — Assegurar o funcionamento e limpeza dos cemitérios munici-

pais, competindo -lhe a direção e chefia dos coveiros, devendo existir 
entre este sistema operativo e a subunidade orgânica administrativa um 
canal direto através do qual a unidade orgânica referida possa transmitir 
diretamente os serviços a efetuar no domínio de inumações, exumações, 
transladações, colocação de lápides e demais serviços que necessitem 
de um controlo administrativo por parte do Departamento de Adminis-
tração Geral;

17 — Assegurar a gestão da qualidade da água;
18 — Garantir, em termos operativos, o funcionamento, gestão e 

vigilância das piscinas e gimnodesportivo municipais, devendo existir 
um canal direto com a unidade orgânica flexível da área do desporto para 
a programação da ocupação destes equipamentos municipais;

19 — Executar os serviços operativos do Serviço de Proteção Civil 
em colaboração com as entidades de competência nessa área;

20 — Executar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal assistente 
operacional solicitados pelos diversos serviços e que estejam no âmbito 
de competências da unidade orgânica de 3.ºgrau;

21 — Promover a gestão das existências necessárias ao bom funcio-
namento do serviço no âmbito de competências da unidade orgânica 
de 3.ºgrau;

22 — Fornecer elementos ao Diretor de Departamento com vista à 
elaboração do relatório e plano de atividades;

23 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-
minadas, enquadradas com o seu conteúdo funcional.
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Artigo 11.º
Subunidades orgânicas

No âmbito das unidades orgânicas e quando estejam predominante-
mente em causa funções de natureza executiva, de aplicação de métodos 
e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, 
nas áreas comuns e instrumentais e nos vários domínios da atuação dos 
órgãos e serviços, podem ser criadas por despacho do Presidente da 
Câmara e dentro dos limites estabelecidos pela Assembleia Municipal, 
subunidades orgânicas.

CAPÍTULO III

Unidades Orgânicas Nucleares

Artigo 12.º
Unidades orgânicas nucleares

A estrutura nuclear dos Serviços Municipais é constituída pelas se-
guintes unidades orgânicas, desde que em simultâneo não esteja provida 
mais do que uma:

a) Departamento de Administração Geral;
b) Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

Artigo 13.º
Dirigentes

Os departamentos municipais são dirigidos por diretores de departa-
mento, que corresponde a cargo dirigente, com a qualificação de cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, e que são globalmente responsáveis 
pela área de atividade correspondente ao serviço que dirige.

Artigo 14.º
Competências dos dirigentes

1 — O titular de cargo de direção exerce na respetiva unidade orgânica 
as seguintes competências:

1.1 — Submeter a despacho do Presidente da Câmara ou do vereador 
com competência delegada, devidamente instruídos e informados, os 
assuntos que dependem da sua resolução;

1.2 — Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica 
a correspondência a eles referente;

1.3 — Propor ao Presidente da Câmara tudo o que seja do interesse 
dos órgãos da autarquia;

1.4 — Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional 
e dos relatórios e contas;

1.5 — Estudar os problemas de que seja encarregado pelo Presidente 
da Câmara e propor soluções adequadas;

1.6 — Promover a execução das decisões do Presidente da Câmara 
e das deliberações da Câmara Municipal, nas matérias que interessam 
à unidade orgânica que dirige;

1.7 — Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige, 
tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;

1.8 — Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 
serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e 
à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

1.9 — Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica 
da prestação dos serviços na sua dependência;

1.10 — Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 
medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos, bem como 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

1.11 — Assegurar a qualidade técnica do trabalho na unidade orgânica 
e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do 
serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

1.12 — Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores, proporcionando -lhes os adequa-
dos conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do 
respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados 
ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

1.13 — Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidade 
por parte dos trabalhadores;

1.14 — Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos traba-
lhadores, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

1.15 — Identificar as necessidades de formação específica dos tra-
balhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de 
formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas neces-
sidades, sem prejuízo do direito à autoformação;

1.16 — Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica;

1.17 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arquiva-
dos na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria 
confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados;

1.18 — Prestar informação aquando da preparação da proposta do 
Plano Anual de Investimentos e do orçamento municipal, das eventuais 
alterações nas unidades orgânicas flexíveis e nas subunidades orgânicas, 
bem como do respetivo mapa de pessoal;

1.19 — Prestar informação sobre o número de postos de trabalho 
de que carece a unidade orgânica para o respetivo desempenho das 
atividades, caracterizados em função da atribuição, competência ou ati-
vidade que o seu ocupante se destina a cumprir ou executar, do cargo ou 
categoria que lhe correspondam, e dentro de cada carreira e ou categoria 
quando imprescindível, da área académica ou profissional de que o seu 
ocupante deve ser titular;

2 — Os titulares de cargos de direção exercem também as competên-
cias que neles forem delegadas ou subdelegadas, nos termos da lei.

3 — Os titulares de cargos de direção podem delegar ou subdelegar 
nos cargos de direção de nível e grau inferior as competências que neles 
tenham sido delegadas ou subdelegadas, desde que exista a correspon-
dente autorização do delegante ou subdelegante.

4 — A delegação de assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos é possível em qualquer tra-
balhador.

Artigo 15.º
Departamento de Administração Geral

O Departamento de Administração Geral, a cargo de um Diretor 
de Departamento, constitui -se como uma unidade orgânica nuclear 
de coordenação dos assuntos administrativos e financeiros, gestão de 
recursos humanos, financeiros e de atividades de natureza instrumental 
e tem por competências:

1 — Dirigir os serviços administrativos e financeiros;
2 — Dirigir e chefiar os serviços de informática;
3 — Prestar, através da Divisão Administrativa e Financeira, o apoio 

administrativo às atividades desenvolvidas pelos restantes órgãos e servi-
ços, exceto naqueles que disponham de serviços de apoio administrativo 
dotados, onde essa colaboração será a restringida a situações concretas 
e pontuais e unicamente por iniciativa do responsável do serviço que 
necessita de apoio;

4 — Tratar dos processos relativos aos atos eleitorais e de recense-
amento;

5 — Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas regula-
mentos e ordens de serviço;

6 — Promoção das encadernações de atas da Câmara Municipal;
7 — Arquivar todos os documentos, livros e processos remetidos 

pelos restantes serviços do Município para esse fim;
8 — Promover a arrecadação de receitas municipais, bem como li-

quidar taxas, tarifas e demais rendimentos do município, inerentes ao 
conteúdo funcional deste serviço;

9 — Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 
perpétuas e jazigos, mantendo atualizado o respetivo registo;

10 — Proceder ao registo de inumações, exumações, trasladações e 
de outros serviços de cemitérios uma relação funcional direta;

11 — Efetuar o expediente de licenças de explosivos;
12 — Processos de concessão e renovação de cartões de vendedores 

ambulantes e processos de feirantes;
13 — Conferir os talões de cobrança das taxas de mercado e feiras e 

emitir as respetivas guias de receita;
14 — Organizar o serviço respeitante a processos de concurso para 

atribuição de licenças de veículos de aluguer para transportes de pas-
sageiros;

15 — Preparar a agenda dos assuntos a tratar nas reuniões da Câmara 
de acordo com os despachos;

16 — Apoio instrumental aos processos de contraordenações;
17 — Apoio instrumental aos processos de execuções fiscais;
18 — Coordenar os serviços de tesouraria, contabilidade, património 

e recursos humanos;
19 — Todo o serviço de contabilidade do município;
20 — Coordenar e controlar toda a atividade financeira;
21 — Promover e colaborar na elaboração das opções do plano e 

orçamento;
22 — Organizar a prestação de contas e fornecer os elementos indis-

pensáveis à elaboração do respetivo relatório de atividades;
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23 — Tratar os documentos de contabilidade de acordo com as normas 
legais e regulamentos internos;

24 — Elaborar os processos de aquisição de bens e serviços que pela 
sua natureza não estejam exclusivamente atribuídos a outros serviços;

25 — Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documen-
tação das gerências findas e em curso;

26 — Executar as tarefas administrativas relativas ao recrutamento, 
seleção, provimento, promoção, progressão, transferências e outras 
figuras da mobilidade de pessoal, bem como da cessação de funções;

27 — Lavrar contratos de trabalho;
28 — Elaborar listas de antiguidade e relações de frequência men-

sais;
29 — Processar vencimentos e outros abonos de pessoal;
30 — Manter organizados e atualizados os processos individuais 

dos trabalhadores;
31 — Promover a verificação de faltas por doença;
32 — Elaborar o balanço social;
33 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe foram deter-

minadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 16.º
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente

O Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, a cargo de 
um Diretor de Departamento, constitui -se como uma unidade orgânica 
nuclear a quem incumbe promover a incrementação de planos e projetos 
de desenvolvimento, com responsabilidade nas áreas de planeamento 
urbanístico, ordenamento do território, gestão territorial, vias municipais 
e trânsito, empreitadas de obras públicas, recursos operacionais, serviços 
urbanos, abastecimento público e gestão dos projetos associados aos 
fundos comunitários e tem por competências:

1 — Estudar, projetar e dirigir obras de construção civil, de empreendi-
mentos municipais, de acordo com a programação da Câmara Municipal, 
para execução por administração direta ou empreitada.

2 — Elaborar estudos técnicos relativos a processos de empreita-
das, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a obras 
municipais.

3 — Fiscalizar e acompanhar a execução das obras municipais infor-
mando superiormente as anomalias verificadas.

4 — Conferir os autos de medição e sua faturação.
5 — Proceder à construção, reparação e conservação de edifícios, 

monumentos e outros imóveis municipais.
6 — Assegurar a reparação e conservação dos arruamentos, estradas 

e caminhos municipais.
7 — Preparar e apreciar tecnicamente os concursos de empreitadas 

de obras municipais.
8 — Dirigir e administrar as obras municipais a realizar por em-

preitada, incluindo a realização de autos de consignação, medição de 
trabalhos e toda a tramitação que lhe está subjacente.

9 — Informar acerca dos pedidos de prorrogação, legais ou graciosos, 
relativos à execução de obras de empreitada.

10 — Informar pedidos de revisão de preços em empreitadas, assegu-
rando o necessário controlo das datas dos autos de medição em corres-
pondência com os planos de trabalho e os cronogramas financeiros.

11 — Assegurar o processo respeitante à posse administrativa das 
empreitadas.

12 — Intervir nas vistorias para efeitos de receção das empreitadas, 
elaborando os respetivos autos e procedendo aos inquéritos administra-
tivos e ao cancelamento das cauções.

13 — Elaborar mapas e outros instrumentos de apoio necessários a 
uma fácil e permanente apreciação do andamento das obras.

14 — Realizar estudos respeitantes a avaliações com vista a expro-
priações, indemnizações e outras aquisições de propriedades necessárias 
à realização de obras municipais.

15 — Assegurar o planeamento, a implementação e a gestão técnica 
dos sistemas de abastecimento de água, incluindo os órgãos de pes-
quisa, captação, adução, armazenamento e distribuição e do sistema de 
saneamento e de recolha e tratamento de águas residuais, incluindo os 
ramais, coletores, emissários e ETAR´s.

16 — Assegurar e zelar pelo cumprimento técnico dos regulamentos 
municipais sobre a sua área de atuação, bem como apresentar propostas 
de atualização ou revisão.

17 — Promover a atualização dos cadastros gerais e parciais das 
redes de infraestruturas.

18 — Executar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal assistente 
operacional solicitados pelos diversos serviços e que estejam no âmbito 
de competências do departamento.

19 — Executar os serviços operativos do Serviço de Proteção Civil 
em colaboração com as entidades de competência nessa área.

20 — Organizar, gerir e manter atualizado o inventário das existências 
em armazém.

21 — Promover a gestão das existências necessárias ao bom funcio-
namento do serviço no âmbito de competências do departamento.

22 — Efetuar o balanço geral do armazém no final de cada ano.
23 — Efetuar a manutenção e reparação das viaturas e outras máquinas 

do município, independentemente do serviço a que estejam afetas.
24 — Organizar e promover todo o expediente relacionado com em-

preitadas, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a 
obras municipais.

25 — Organizar processos de inquéritos administrativos respeitantes 
a obras municipais executadas por empreitada, bem como de outras 
entidades públicas que solicitem esse apoio.

26 — Efetuar o expediente relativo à passagem de certidões cuja 
emissão seja da competência do departamento, bem como da autorização 
de fotocópias da mesma natureza.

27 — Assegurar a recolha, transporte e depósito dos resíduos sólidos 
urbanos.

28 — Assegurar a limpeza dos espaços públicos, nomeadamente 
varredura, limpeza de sarjetas e papeleiras.

29 — Assegurar a lavagem e desinfeção dos recipientes de recolha 
de resíduos sólidos urbanos.

30 — Assegurar a limpeza das instalações municipais.
31 — Eliminar, em colaboração com o serviço de fiscalização sani-

tária, os focos atentatórios à saúde pública, nomeadamente limpeza de 
montureiras e operações de desinfeção.

32 — Elaborar o plano de recolha de resíduos sólidos urbanos e 
limpeza dos espaços públicos.

33 — Proceder à conservação de todo o equipamento a seu cargo.
34 — Elaborar e participar em estudos de ordenamento de trânsito.
35 — Promover a sinalização vertical, horizontal e toponímica dos 

arruamentos e rodovias municipais.
36 — Proceder à manutenção de toda a sinalização.
37 — Dar parecer técnico sobre a instalação de publicidade e ocupação 

de espaços públicos a título precário.
38 — Assegurar a conservação dos jardins e espaços públicos verdes 

do município.
39 — Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais 

espaços públicos.
40 — Promover a florestação de parques municipais.
41 — Assegurar a colocação de mobiliário urbano.
42 — Assegurar o funcionamento e limpeza dos cemitérios munici-

pais, competindo -lhe a direção e chefia dos coveiros, devendo existir 
entre este sistema operativo e a subunidade orgânica administrativa 
um canal direto através do qual a subunidade orgânica referida possa 
transmitir diretamente os serviços a efetuar no domínio de inumações, 
exumações, transladações, colocação de lápides e demais serviços que 
necessitem de um controlo administrativo por parte do Departamento 
de Administração Geral.

43 — Assegurar a gestão da qualidade da água.
44 — Garantir, em termos operativos, o funcionamento, gestão e 

vigilância das piscinas e gimnodesportivo municipais, devendo existir 
um canal direto com a unidade orgânica flexível da área do desporto para 
a programação da ocupação destes equipamentos municipais.

45 — Fiscalizar o cumprimento das posturas, regulamentos gerais, 
regulamentos municipais e leis sobre a sua área funcional de atuação, 
em termos de obras particulares.

46 — Fiscalizar as obras particulares e a execução dos trabalhos de 
urbanização em loteamentos, assegurando -se que as obras estão a ser 
executadas de acordo com os projetos aprovados.

47 — Participar as irregularidades praticadas por técnicos responsá-
veis pela elaboração de projetos e execução das obras particulares.

48 — Prestar informação sobre queixas, reclamações e denúncias 
relacionadas com execução de obras particulares.

49 — Após determinação do Presidente da Câmara, promover o em-
bargo de obras particulares, quando as mesmas estejam a ser executadas 
sem licenciamento ou em desconformidade com o licenciado.

50 — Apreciar e informar os projetos respeitantes a viabilidade e 
licenciamentos de obras particulares e loteamentos.

51 — Efetuar as vistorias, com vista à concessão de licenças de uti-
lização e outras.

52 — Registar e controlar a entrada, circulação interna e saída de 
documentos e de requerimentos relativos a pedidos de licenciamento 
de obras particulares de qualquer natureza.

53 — Organizar os processos, ficheiros e arquivos referentes a pedidos 
de licença para obras particulares e loteamentos, vistorias e licenças 
de utilização.

54 — Solicitar os pareceres legalmente exigidos para a instrução dos 
processos de obras particulares.

55 — Emitir licenças para construção, utilização de edifícios, ocu-
pação da via pública por motivo de obras, loteamentos e alteração da 
topografia do terreno.

56 — Emitir alvarás de loteamento.
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57 — Efetuar o expediente relativo à passagem de certidões cuja 
competência seja do departamento, bem como da autenticação de foto-
cópias da mesma natureza.

58 — Emitir guias de receita relativas às taxas a pagar pelos reque-
rentes de licenças e remeter ao Departamento de Administração Geral 
o mapa auxiliar da receita.

59 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-
minadas, enquadradas com o seu conteúdo funcional.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

Artigo 17.º

Desempenho das funções atribuídas às unidades orgânicas
nucleares e flexivas não providas

1 — As funções das unidades orgânicas não providas serão atribuídas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, às unidades orgânicas 
de grau inferior providas, que se encontram sob a dependência hierár-
quica dessa unidade nuclear ou flexível, podendo algumas dessas funções 
serem atribuídas a outras unidades se nisso houver conveniência.

2 — Sempre que não seja possível aplicar a regra mencionada no 
número anterior por falta de provimento de todas as unidades orgânicas 
dessa cadeia hierárquica, compete ao Presidente da Câmara Municipal 
determinar, por despacho, a forma da sua atribuição.

Artigo 18.º

Área de recrutamento dos cargos de direção intermédia

A área de recrutamento dos cargos de direção intermédia encontra -se 
prevista no artigo.º 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, admitindo -se que o recruta-
mento também possa ser feito de entre trabalhadores em funções públicas 
integrados na carreira de técnico superior, ainda que não possuidores 
de curso superior.

Artigo 19.º

Entrada em vigor

O modelo de estrutura orgânica, de estrutura nuclear, o número de 
unidades flexíveis e de subunidades orgânicas entram em vigor no dia 
31 de dezembro de 2012.

Artigo 20.º

Comissões de serviço dos atuais dirigentes

De acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, as comissões de serviços dos atuais dirigentes, das 
unidades orgânicas com a anterior designação: Departamento de Obras, 
Urbanismo e Meio Ambiente; Divisão de Obras e Urbanismo, Divisão 
Administrativa e Unidade Orgânica de 3.º Grau de Serviços Técnicos de 
Obras Particulares, mantêm -se em vigor no mesmo nível que lhes sucede 
na atual organização, respetivamente com a designação: Departamento 
de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente; Divisão de Obras Municipais, 
Divisão Administrativa e Financeira; e Unidade Orgânica de 3.º Grau 
de Serviços Técnicos de Obras Particulares.

A comissão de serviço do dirigente da Divisão de Higiene e Meio 
Ambiente cessa por extinção dessa unidade orgânica.

Artigo 21.º

Revogação

É revogada a organização dos serviços de Município de Vila Nova 
de Foz Coa, operada através das seguintes despachos, publicados no 
Diário da República:

1 — Despacho n.º 472/2011, de 27 de dezembro de 2010, publicado 
na 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2011;

2 — Despacho n.º 864/2011, de 30 de dezembro de 2010, publicado 
na 2.ª série, n.º 7, de 11 de janeiro de 2011;

3 — Despacho n.º 1519/2011, de 10 de janeiro de 2011, publicado 
na 2.ª série, n.º 12, de 18 de janeiro de 2011; 
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 Despacho n.º 754/2013
Eng. Gustavo de Sousa Duarte, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Foz Coa, para cumprimento do disposto nos números 5 e 
6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna 
público que por seu despacho de 28 de dezembro de 2012, cujo texto 
se publica integramente, criou dentro dos limites fixados pela Assem-
bleia Municipal, na sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012, cinco 
subunidades orgânicas.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. 
Gustavo de Sousa Duarte.

Organização dos Serviços do Município
de Vila Nova de Foz Coa

Subunidades orgânicas flexíveis: atribuições e competências

Despacho
A estrutura e a organização dos órgãos e serviços autárquicos regem -se 

atualmente pelo Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, adequados 
aos mecanismos impostos pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Nessa conformidade, a Assembleia Municipal na sua sessão de 28 
de Dezembro de 2012 aprovou o modelo de estrutura orgânica, a estru-
tura nuclear com as correspondentes unidades orgânicas nucleares, o 
número máximo de unidades orgânicas flexíveis e o número máximo 
de subunidades orgânicas.

Por sua vez, a Câmara Municipal na sua reunião de 18 de dezembro 
de 2012, deliberou, com efeitos reportados e dependentes da aprova-
ção da Assembleia Municipal, mencionada no parágrafo anterior, criar 
as unidades orgânicas flexíveis e definiu as respetivas atribuições e 
competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, 
tendo essa deliberação efeitos diferidos dependentes da aprovação do 
modelo de estrutura orgânica, a estrutura nuclear por parte da Assem-
bleia Municipal

Compete agora ao Presidente da Câmara, nos termos do artigo 8.º da 
legislação atrás citada, a criação, alteração e extinção das subunidades 
orgânicas.

Assim, determino que sejam criadas cinco subunidades orgânicas nos 
termos que a seguir se discriminam:

Na Divisão Administrativa e Financeira:
Sob a dependência da Divisão Administrativa e Financeira são cria-

das três Subunidades Orgânicas: Subunidade Orgânica Administrativa, 
Subunidade Orgânica de Recursos Humanos e Subunidade Orgânica 
de Contabilidade, a que são atribuídas as competências que a seguir 
se indicam:

Subunidade Orgânica Administrativa
À Subunidade Orgânica Administrativa, a cargo de um Coordenador 

Técnico, compete:
1 — Assegurar os serviços de expedientes, nomeadamente a receção, 

o registo, a classificação, a distribuição, a expedição e o arquivo da 
correspondência e documentação interna.

2 — Executar tarefas administrativas de caráter geral que não este-
jam cometidas a outros serviços, designadamente a emissão de editais, 
certidões, autenticações, notificações.

3 — Organização de todos os atos inerentes aos processos eleitorais.
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4 — Organizar assuntos inerentes ao serviço militar.
5 — Proceder a licenciamentos diversos, com exceção dos licencia-

mentos urbanísticos.
6 — Promover a arrecadação de receitas municipais, bem como li-

quidar taxas, preços e demais rendimentos do município.
7 — Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 

perpétuas e jazigos, mantendo atualizado o respetivo registo.
8 — Proceder ao registo de inumações, exumações, transladações e 

de outros serviços de cemitério, existindo uma relação funcional direta 
com os serviços operativos dos cemitérios.

9 — Efectuar o expediente referente a cartas de caçador e das ques-
tões cinegéticas.

10 — Apoiar nos processos de concessão e renovação de cartões de 
feirantes.

11 — Organizar processos de vendedor ambulante.
12 — Conferir os talões de cobrança das taxas de mercado e feiras e 

emitir as respetivas guias de receita.
13 — Organizar o serviço respeitante a processos de concurso para 

atribuição de licenças de veículos de aluguer para transporte de pas-
sageiros.

14 — Apoio administrativo aos processos de contraordenações.
15 — Apoio administrativo aos processos de execuções fiscais.
16 — Serviço de leituras de consumos de água, emissão e cobrança 

de recibos diretamente aos consumidores e acompanhamento e controlo 
das cobranças efetuadas pelas Freguesias.

17 — Preparar a ordem do dia com os assuntos a tratar nas reuniões 
de Câmara de acordo com os despachos, nomeadamente no que se 
refere expediente, convocatória e preparação da respectiva agenda e 
distribuição atempada das ordens do dia e da documentação necessária 
às reuniões.

18 — Apoio administrativo direto às reuniões da Câmara Municipal e 
ainda de outras reuniões, quando determinado pelo Presidente da Câmara, 
bem como, registar e minutar as atas das respetivas reuniões.

19 — Assegurar a difusão das deliberações tomadas pela Câmara 
Municipal.

20 — Remeter à Assembleia Municipal as deliberações que nos termos 
da lei, carecem da aprovação ou conhecimento desse órgão.

Subunidade Orgânica de Recursos Humanos
À Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, a cargo de um Coor-

denador Técnico, compete:
1 — Proceder à gestão do Mapa de Pessoal.
2 — Elaborar a proposta de orçamento anual dos Recursos Humanos, 

acompanhar a respetiva execução e propor eventuais alterações, em 
coordenação com a Subunidade Orgânica de Contabilidade.

3 — Realizar todas as ações necessárias ao recrutamento e seleção 
dos recursos humanos do Município, de acordo com a legislação em 
vigor.

4 — Lavrar contratos de pessoal, termos de posse e de aceitação.
5 — Organizar os processos dos recursos humanos e manter atuali-

zados os processos individuais dos trabalhadores.
6 — Organizar e tratar todo o expediente relativo à gestão, provimento 

e mobilidade geral do pessoal, nomeadamente, cedência de interesse 
público, mobilidade interna entre Órgãos ou Serviços ou inter carreiras 
e comissões de serviço.

7 — Processar vencimentos e outros abonos de pessoal e processar os 
descontos sociais e obrigatórios para as diversas entidades.

8 — Elaborar e organizar os processos de alteração de posicionamento 
remuneratória.

9 — Promover a verificação de faltas por doença.
10 — Promover a submissão a junta médica da ADSE, CGA.
11 — Elaborar os processos de aposentação.
12 — Organizar e controlar toda a informação relativa à assiduidade 

dos trabalhadores.
13 — Gerir os mapas de férias de todos os trabalhadores.
14 — Gerir o processo de avaliação de desempenho.
15 — Gerir programas de estágios profissionais, curriculares e pro-

gramas ocupacionais.
16 — Elaborar, anualmente, o balanço social.
17 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-

minadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.

Subunidade Orgânica de Contabilidade
À Subunidade Orgânica Contabilidade, a cargo de um Coordenador 

Técnico, compete:
1 — Exercer as funções relacionadas com a Tesouraria, nos termos 

da legislação em vigor.

2 — Exercer todas as funções inerentes ao serviço de contabilidade 
do município.

3 — Promover e colaborar na elaboração das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento.

4 — Organizar e instruir os documentos de Prestação de Contas e 
fornecer os elementos indispensáveis à elaboração do respetivo Rela-
tório de Gestão.

5 — Tratar os documentos de contabilidade de acordo com as normas 
legais e regulamentos internos.

6 — Elaborar os processos de aquisição de bens e serviços que pela 
sua natureza não estejam exclusivamente atribuídos a outros serviços.

7 — Preparar o mapa de pagamentos mensais;
8 — Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação 

das gerências findas e em curso.
9 — Assegurar a realização do cadastro dos bens e respetivo inventário 

e zelar pelas instalações a seu cargo.
10 — Acompanhar os projetos comparticipados por fundos estruturais 

e contratos -programa.
11 — Promover o cumprimento dos deveres de informação de acordo 

com a Lei das Finanças Locais.
12 — Elaborar reconciliações bancárias, nos termos da lei e regu-

lamento interno.
13 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-

minadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.

Tesouraria:
À Tesouraria, a cargo de um Assistente Técnico, compete:
1 — Exercer todas as funções e tarefas de tesouraria, responsabilizando-

-se pelos valores das caixas que lhe estão confiados;
2 — Analisa documentação relativa a pagamentos e recebimentos 

verificando a correção dos valores inscritos;
3 — Confere, regista cheques, avisos, procede às operações de transfe-

rência bancária e outras ordens de pagamento, conjuntamente com outros 
intervenientes obrigatórios de acordo com as normas estabelecidas;

4 — Verifica as folhas de caixa e confere as respetivas existências 
em escriturais e em numerário;

5 — Prepara fundos para serem depositados em bancos e toma as 
disposições necessárias para os levantamentos;

6 — Assegura a provisão de numerários e o cumprimento de prazos 
de pagamento; prepara a documentação de caixa e participa no fecho 
de contas;

7 — Verifica periodicamente se os valores em caixa coincidem com 
os valores registados;

8 — Efectua o pagamento das despesas e executa outras tarefas 
relacionadas com operações financeiras, de acordo com parâmetros 
definidos.

No Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente:
Sob a dependência do Diretor do Departamento de Obras, Urbanismo 

e Meio Ambiente são criadas duas Subunidades Orgânicas: Subunidade 
Orgânica de Obras Particulares e Subunidade Orgânica de Obras Públi-
cas, às quais são atribuídas as competências que a seguir se indicam:

Subunidade Orgânica de Obras Particulares
À Subunidade Orgânica de Obras Particulares, a cargo de um Coor-

denador Técnico, compete:
1 — Registar e controlar a entrada, circulação interna e saída de 

documentos e de requerimentos relativos a pedidos de licenciamento 
de obras particulares de qualquer natureza.

2 — Organizar os processos, ficheiros e arquivos referentes a pedidos 
de licença para obras particulares e loteamentos, vistorias e licenças 
de utilização.

3 — Solicitar os pareceres legalmente exigidos para a instrução dos 
processos de obras particulares.

4 — Emitir licenças para construção, utilização de edifícios, ocu-
pação da via pública por motivo de obras, loteamentos e alteração da 
topografia do terreno.

5 — Emitir alvarás de loteamento.
6  — Preparar para assinatura do Diretor do Departamento de Obras, 

Urbanismo e Meio Ambiente ou do Dirigente de 3.º Grau dos Serviços 
Técnicos de Higiene e Meio Ambiente, os documentos que devam ser 
por ele assinados ou rubricados.

7 — Efetuar o expediente relativo à passagem de certidões cuja com-
petência seja do Departamento, bem como da autenticação de fotocópias 
da mesma natureza.

8 — Emitir guias de receita relativas às taxas a pagar pelos requerentes 
de licenças e remeter ao Departamento de Administração Geral o mapa 
auxiliar da receita.
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9 — Executar os restantes serviços administrativos e reprografia da 
Subunidade Orgânica.

10 — Organizar e gerir o arquivo da Subunidade Orgânica.
11 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-

minadas, enquadradas com o seu conteúdo funcional.

Subunidade Orgânica de Obras Públicas
À Subunidade Orgânica de Obras Municipais, a cargo de um Coor-

denador Técnico, compete:
1 — Organizar e promover todo o expediente relacionado com em-

preitadas, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a 
obras municipais.

2 — Organizar processos de inquéritos administrativos respeitantes 
a obras municipais executadas por empreitada, bem como de outras 
entidades públicas que solicitem esse apoio.

3 — Preparar para assinatura do Diretor do Departamento de Obras, 
Urbanismo e Meio Ambiente ou do Chefe da Divisão de Obras Munici-
pais, os documentos que devam ser por ele assinados ou rubricados.

4 — Efetuar o expediente relativo à passagem de certidões cuja emis-
são seja da competência do departamento, bem como da autorização de 
fotocópias da mesma natureza.

5 — Executar os restantes serviços administrativos e reprografia da 
Subunidade Orgânica.

6 — Organizar e gerir o arquivo da Subunidade Orgânica.
7 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determi-

nadas, enquadradas com o seu conteúdo funcional.

Serviços Médico -Veterinários
Aos Serviços Médico -Veterinários, a cargo de um Médico -Veterinário 

Municipal, compete:
1 — A inspeção e controlo hígio -sanitário dos produtos de origem 

animal.
2 — A inspeção e controlo hígio -sanitário dos estabelecimentos industriais 

onde se abatam os animais e dos estabelecimentos comerciais e indus-
triais onde se transformem ou comercializem produtos de origem animal.

3 — A inspeção e controlo hígio -sanitário e de bem -estar animal das 
instalações para alojamento e venda de animais.

4 — A inspeção e controlo hígio -sanitário das viaturas de transporte 
de animais.

5 — A inspeção e controlo hígio -sanitário das viaturas utilizadas na 
distribuição e venda de carnes, pescado e de mais produtos de origem 
animal.

6 — A notificação das doenças de declaração obrigatória e a adoção 
de medidas de profilaxia.

7 — A participação nas campanhas de sanidade animal, determinadas 
pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional.

8 — A direção técnica do centro de Recolha Oficial de Animais — Ca-
nil/Gatil Municipal.

Preenchimento das Subunidades Orgânicas:
A coordenação das subunidades orgânicas é efetuada por coordena-

dores técnicos do mapa de pessoal do Município.
Por insuficiência de coordenadores técnicos, a subunidade orgânica 

de contabilidade será coordenada por técnico superior, com experiência 
de coordenação técnica naquela área.

As restantes quatro subunidades orgânicas autorizadas pela Assem-
bleia Municipal, serão criadas e preenchidas de acordo com as neces-
sidades que vierem a surgir.

Entrada em vigor
O presente despacho entra em vigor no dia 31 de Dezembro de 

2012.
Organograma

Em anexo a este despacho, inclui -se o organograma geral onde cons-
tam as unidades orgânicas nucleares, unidades orgânicas flexíveis e 
subunidades orgânicas que foram criadas pelos respetivos órgãos com-
petentes do Município.

Foram também incluídos no organograma os gabinetes de apoio 
e outros serviços que por determinação legal dependem diretamente 
do Presidente da Câmara Municipal ou de Vereadores em regime de 
permanência. 

 Organograma geral 

  
 206653481 

 Despacho n.º 755/2013

Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Foz Coa, para cumprimento do disposto nos números 
3 e 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
torna público que a Câmara Municipal, na reunião ordinária de 18 de 
dezembro de 2012, deliberou sob proposta do seu Presidente, aprovar 
a Proposta da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Foz Coa — Unidades Orgânicas Flexíveis: Atribuições e Compe-

tências, ficando os efeitos desta deliberação dependentes da aprovação 
da proposta da Assembleia Municipal da Organização dos Serviços do 
Município de Vila Nova de Foz Coa, que ocorreu em 28 de dezembro de 
2012, criar três unidades orgânicas flexíveis dirigidas por dirigentes com 
qualificação de cargo de direção intermédia de 2.º grau e duas unidades 
orgânicas flexíveis dirigidas por cargo de direção intermédia de 3.º grau, 
de acordo com a proposta que se publica em texto integral.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. 
Gustavo de Sousa Duarte.
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Município de Vila Nova de Foz Coa

Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Foz Coa

Unidades orgânicas flexíveis: atribuições e competências

(adequação da estrutura orgânica aos mecanismos 
estipulados pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

1 — Preâmbulo
A estrutura e o funcionamento dos Serviços do Município de Vila 

Nova de Foz Coa, regem -se nos termos previstos no Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro adequados aos mecanismos impostos pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, pelos princípios da unidade e eficácia 
da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratiza-
ção, da racionalização de meios e da eficácia na afetação de recursos 
públicos, da melhoria qualitativa e quantitativa do serviço prestado e da 
garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios 
constitucionais, aplicáveis às atividades administrativas e acolhidas no 
Código do Procedimento Administrativo.

No seguimento destes princípios, propôs -se à Assembleia Municipal 
que a organização interna dos Serviços Municipais de Vila Nova de Foz 
Coa, fosse a prevista na alínea a) do n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro adequando a sua estrutura orgânica aos 
mecanismos introduzidos pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, no 
modelo de estrutura hierarquizada, constituída por:

Duas unidades orgânicas nucleares, sob a forma de Departamentos 
Municipais, correspondendo a uma departamentalização fixa, sendo que, 
de acordo com os mecanismos de flexibilização previstos no artigo 21.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, só um desses lugares poderá estar 
provido;

Três unidades orgânicas flexíveis, sob a forma de Divisões Municipais, 
sendo que, de acordo com os mecanismos de flexibilização previstos no 
artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, só dois desses lugares 
poderão estar providos em simultâneo;

Duas unidades orgânicas flexíveis dirigida por cargo de direção in-
termédia de 3.º grau, sendo que, de acordo com os mecanismos de fle-
xibilização previstos no artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
só um desses lugares poderá estar provido;

Nove subunidades orgânicas.

2 — Criação de unidades orgânicas flexíveis
Aprovada tal proposta pela Assembleia Municipal nos termos do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, cabe agora 
criar as unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições 
e competências dentro dos limites fixados.

Assim, com base na estrutura aprovada, e na observância do disposto 
no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro e dos meca-
nismos de flexibilização previstos no artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, as unidades orgânicas flexíveis a criar serão cinco como 
a seguir se indicam:

Divisão Administrativa e Financeira;
Divisão de Obras Municipais;
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto;
Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Obras 

Particulares dirigida por cargo de direção intermédia de 3.º grau;
Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Higiene 

e Meio Ambiente dirigida por cargo de direção intermédia de 3.º grau.

3 — Divisão Administrativa e Financeira
À Divisão Administrativa e Financeira, a cargo de um dirigente com a 

qualificação de cargo de direção intermédia de 2.º grau com a designação 
de Chefe de Divisão, compete:

1 — Assegurar os serviços de expedientes, nomeadamente a receção, 
o registo, a classificação, a distribuição, a expedição e o arquivo da 
correspondência e documentação interna.

2 — Executar tarefas administrativas de carácter geral que não este-
jam cometidas a outros serviços, designadamente a emissão de editais, 
certidões, autenticações, notificações.

3 — Organização de todos os atos inerentes aos processos eleitorais.
4 — Organizar assuntos inerentes ao serviço militar.
5 — Proceder a licenciamentos diversos, com exceção dos licencia-

mentos urbanísticos.
6 — Promover a arrecadação de receitas municipais, bem como liqui-

dar taxas, preços e demais rendimentos do município, que não estejam 
cometidas a outros serviços.

7 — Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 
perpétuas e jazigos, mantendo atualizado o respetivo registo.

8 — Proceder ao registo de inumações, exumações, transladações e 
de outros serviços de cemitério, existindo uma relação funcional direta 
com os serviços operativos dos cemitérios.

9 — Efetuar o expediente referente a cartas de caçador e das questões 
cinegéticas.

10 — Apoiar nos processos de concessão e renovação de cartões de 
feirantes.

11 — Organizar processos de vendedor ambulante.
12 — Conferir os talões de cobrança das taxas de mercado e feiras e 

emitir as respetivas guias de receita.
13 — Organizar o serviço respeitante a processos de concurso para 

atribuição de licenças de veículos de aluguer para transporte de pas-
sageiros.

14 — Apoio administrativo aos processos de contraordenações.
15 — Apoio administrativo aos processos de execuções fiscais.
16 — Serviço de leituras de consumos de água, emissão e cobrança 

de recibos diretamente aos consumidores e acompanhamento e controlo 
das cobranças efetuadas pelas Freguesias.

17 — Preparar a ordem do dia com os assuntos a tratar nas reuniões 
de Câmara de acordo com os despachos, nomeadamente no que se 
refere expediente, convocatória e preparação da respetiva agenda e 
distribuição atempada das ordens do dia e da documentação necessária 
às reuniões.

18 — Apoio administrativo direto às reuniões da Câmara Municipal e 
ainda de outras reuniões, quando determinado pelo Presidente da Câmara, 
bem como, registar e minutar as atas das respetivas reuniões.

19 — Assegurar a difusão das deliberações tomadas pela Câmara 
Municipal.

20 — Remeter à Assembleia Municipal as deliberações que nos termos 
da lei, carecem da aprovação ou conhecimento desse órgão.

21 — Elaborar reconciliações bancárias, nos termos da lei e regu-
lamento interno.

22 — Proceder à gestão do Mapa de Pessoal.
23 — Elaborar a proposta de orçamento anual dos Recursos Humanos, 

acompanhar a respetiva execução e propor eventuais alterações.
24 — Realizar todas as ações necessárias ao recrutamento e seleção 

dos recursos humanos do Município, de acordo com a legislação em vigor.
25 — Lavrar contratos de pessoal, termos de posse e de aceitação.
26 — Organizar os processos dos recursos humanos e manter atua-

lizados os processos individuais dos trabalhadores.
27 — Organizar e tratar todo o expediente relativo à gestão, pro-

vimento e mobilidade geral do pessoal, nomeadamente, cedência de 
interesse público, mobilidade interna entre Órgãos ou Serviços ou inter 
carreiras e comissões de serviço.

28 — Processar vencimentos e outros abonos de pessoal e processar 
os descontos sociais e obrigatórios para as diversas entidades.

29 — Elaborar e organizar os processos de alteração de posiciona-
mento remuneratório.

30 — Promover a verificação de faltas por doença.
31 — Promover a submissão a junta médica da ADSE, CGA.
32 — Elaborar os processos de aposentação.
33 — Organizar e controlar toda a informação relativa à assiduidade 

dos trabalhadores.
34 — Gerir os mapas de férias de todos os trabalhadores.
35 — Gerir administrativamente o processo de avaliação de desem-

penho.
36 — Gerir programas de estágios profissionais, curriculares e pro-

gramas ocupacionais.
37 — Elaborar, anualmente, o balanço social.
38 — Exercer as funções relacionadas com a Tesouraria, nos termos 

da legislação em vigor.
39 — Exercer todas as funções inerentes ao serviço de contabilidade 

do município
40 — Promover e colaborar na elaboração das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento.
41 — Organizar e instruir os documentos de Prestação de Contas e 

fornecer os elementos indispensáveis à elaboração do respetivo Rela-
tório de Gestão.

42 — Tratar os documentos de contabilidade de acordo com as normas 
legais e regulamentos internos.

43 — Elaborar os processos de aquisição de bens e serviços que pela 
sua natureza não estejam exclusivamente atribuídos a outros serviços.

44 — Preparar o mapa de pagamentos mensais e dos fundos dispo-
níveis.

45 — Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documen-
tação das gerências findas e em curso.

46 — Assegurar a realização do cadastro dos bens e respetivo inven-
tário e zelar pelas instalações a seu cargo.

47 — Acompanhar os projetos comparticipados por fundos estruturais 
e contratos -programa.
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48 — Promover o cumprimento dos deveres de informação de acordo 
com a Lei das Finanças Locais.

49 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-
minadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.

4 — Divisão de Obras Municipais
À Divisão de Obras Municipais, a cargo de um dirigente com a qua-

lificação de cargo de direção intermédia de 2.º grau com a designação 
de Chefe de Divisão, compete:

1 — Estudar, projetar e dirigir obras de construção civil, de empreendi-
mentos municipais, de acordo com a programação da Câmara Municipal, 
para execução por administração direta ou empreitada.

2 — Proceder à construção, reparação e conservação de edifícios, 
monumentos e outros imóveis municipais.

3 — Assegurar a reparação e conservação dos arruamentos, estradas 
e caminhos municipais.

4 — Preparar e apreciar tecnicamente os concursos de empreitadas 
de obras municipais.

5 — Dirigir, administrar e fiscalizar as obras municipais a realizar por 
empreitada, incluindo a realização de autos de consignação, medição de 
trabalhos e toda a tramitação que lhe está subjacente.

6 — Informar acerca dos pedidos de prorrogação, legais ou graciosos, 
relativos à execução de obras de empreitada.

7 — Informar pedidos de revisão de preços em empreitadas, asse-
gurando o necessário controlo das datas dos autos de medição em cor-
respondência com os planos de trabalho e os cronogramas financeiros.

8 — Assegurar o processo respeitante à posse administrativa das 
empreitadas.

9 — Intervir nas vistorias para efeitos de receção das empreitadas, 
elaborando os respetivos autos e procedendo aos inquéritos administra-
tivos e ao cancelamento das cauções.

10 — Elaborar estudos técnicos relativos a processos de emprei-
tadas, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a obras 
municipais.

11 — Conferir os autos de medição.
12 — Elaborar mapas e outros instrumentos de apoio necessários a 

uma fácil e permanente apreciação do andamento das obras.
13 — Realizar estudos respeitantes a avaliações com vista a expro-

priações, indemnizações e outras aquisições de propriedades necessárias 
à realização de obras municipais.

14 — Assegurar o planeamento, a implementação e a gestão técnica 
dos sistemas de abastecimento de água, incluindo os órgãos de pes-
quisa, captação, adução, armazenamento e distribuição e do sistema de 
saneamento e de recolha e tratamento de águas residuais, incluindo os 
ramais, coletores, emissários e ETAR´s.

15 — Assegurar e zelar pelo cumprimento técnico dos regulamentos 
municipais sobre a sua área de atuação, bem como apresentar propostas 
de atualização ou revisão.

16 — Promover a atualização dos cadastros gerais e parciais das 
redes de infraestruturas.

17 — Organizar, gerir e manter atualizado o inventário das existências 
em armazém.

18 — Promover a gestão das existências necessárias ao bom funcio-
namento do serviço no âmbito de competências da divisão.

19 — Efetuar o balanço geral do armazém no final de cada ano.
20 — Efetuar a manutenção e reparação das viaturas e outras máquinas 

do município, independentemente do serviço a que estejam afetas.
21 — Gestão dos autocarros do município.
22 — Executar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal assistente 

operacional, solicitados pelos diversos serviços e que estejam no âmbito 
de competências da divisão.

23 — Fornecer elementos ao Diretor de Departamento com vista à 
elaboração das grandes opções do plano e orçamento.

24 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-
minadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.

5 — Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto
À Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a cargo 

de um dirigente com a qualificação de cargo de direção intermédia de 
2.º grau com a designação de Chefe de Divisão, compete:

Ao nível da Educação:
1 — Estudar e inventariar as carências em equipamentos escolares e 

propor a aquisição e substituição do que for necessário.
2 — Promover, organizar e gerir o sistema de transportes escolares.
3 — Promover e fomentar atividades de ação educativa.

Ao nível da Ação Social e Saúde:
1 — Efetuar o atendimento dos munícipes que recorram aos serviços, 

disponibilizando a resposta e ou encaminhamento mais adequados;

2 — Assegurar o acompanhamento sistemático e regular às famílias 
e indivíduos em situação de carência e ou risco;

3 — Efetuar estudos que detetem as carências sociais da comunidade 
e de grupos específicos;

4 — Propor as medidas adequadas a incluir nos planos de atividades 
anuais e plurianuais;

5 — Propor diligências do município junto de organismos oficiais 
com vista à resolução dos problemas sociais;

6 — Propor e desenvolver os serviços sociais de apoio a grupos de 
indivíduos específicos, a famílias e à comunidade no sentido de desen-
volver o bem -estar social;

7 — Organizar espaços coletivos de forma a promover a interação 
social, promovendo a criação de atividades sociais, culturais e recreativas 
em prol de si mesmo;

8 — Promover o envolvimento da população e correspondente auto 
responsabilização na busca de soluções para os seus problemas, ado-
tando uma atividade pró -ativa e promotora, potenciando respostas mu-
nicipais;

9 — Apoiar a população do concelho que pretenda emigrar, prestando-
-lhe todas as informações necessárias;

10 — Promover a integração dos emigrantes que regressem ao con-
celho, tanto a nível social, como a nível de atividades económicas que 
pretendam iniciar ou retomar;

11 — Cooperar na prevenção de atividades ilícitas referentes à emi-
gração;

12 — Informar os emigrantes sobre os seus direitos e deveres, nome-
adamente referente aos processos de reforma por velhice e invalidez;

13 — Promover, articular e qualificar os recursos sociais para o de-
senvolvimento social do concelho, dinamizando a rede social;

14 — Participar no Conselho Local de Ação Social, que emitirá obri-
gatoriamente parecer sobre programas de Ação Social a desenvolver no 
âmbito municipal;

15 — Coordenar a Rede Social do Município, garantindo o seu fun-
cionamento e competências inerentes, nomeadamente o Plano de De-
senvolvimento Social;

16 — Assegurar a parceria no Núcleo Local de Inserção;
17 — Propor os termos e as modalidades de cooperação a desenvol-

ver com outras entidades e organismos, zelando pelo cumprimento dos 
protocolos de colaboração ou cedência de instalações estabelecidos no 
âmbito social;

18 — Fomentar parcerias de cooperação e promoção de melhoria dos 
serviços de saúde e de Ação Social em articulação com as entidades 
locais, regionais, governamentais, promovendo deste modo um processo 
que conduza a uma estratégia concertada de atuação com resultados 
orientados para a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes;

19 — Promover a responsabilidade social nas organizações do con-
celho;

20 — Assegurar a representação do município na Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens, assegurando o respetivo funcionamento;

21 — Propor e garantir a participação em organismos, projetos nacio-
nais e europeus relacionados com as problemáticas sociais;

22 — Programar e desenvolver projetos de intervenção social visando 
os grupos mais carenciados, tais como idosos em situação de exclusão, 
crianças e jovens em risco, pessoas vítimas de violência, maus -tratos 
e abusos, minorias étnicas, comunidades imigrantes e pessoas com 
deficiência;

23 — Propor e executar medidas de política social, nomeadamente de 
apoio ao cidadão sénior, no âmbito das atribuições do Município;

24 — Elaboração de estudos e projetos para definição e implemen-
tação de equipamentos para o cidadão sénior (centros de convívio, 
atividade física, pequenas obras em casa, apoio domiciliário);

25 — Privilegiar o desenvolvimento de intervenções que potenciem 
a permanência dos idosos no seu domicílio, mantendo -o autónomo 
e incluído na comunidade até ser possível, evitando ou retardando a 
institucionalização;

26 — Promover uma política de envelhecimento ativo e saudável, 
de acordo com o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 
e outros programas similares;

27 — Promover e apoiar iniciativas na área da saúde pública e de 
assistência sanitária, nomeadamente ao nível da informação e educa-
ção para a saúde, despistagem e rastreio de doenças, da prevenção de 
comportamentos de risco, sessões de aconselhamento e esclarecimento;

28 — Colmatar as necessidades de vida diárias da comunidade foz-
coense com défices motores ou que sejam dependentes temporária ou 
definitivamente de recursos e ajudas técnicas;

29 — Desenvolver e apoiar projetos que promovam a prática de 
atividade física regular numa perspetiva de melhoria da saúde, bem-
-estar e qualidade de vida, com especial incidência em segmentos alvo 
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especiais, nomeadamente idosos, cidadãos portadores de deficiência e 
populações carenciadas;

30 — Promover ações de informação e ou sensibilização no âmbito 
da promoção de saúde e na prevenção e profilaxia de doenças;

31 — Potenciar a criação de respostas mais adequadas aos problemas 
sociais, rentabilizando os recursos existentes, eliminando sobreposições 
de intervenção e permitindo um melhor planeamento dos serviços e 
celeridade dos mesmos;

32 — Promover o acompanhamento a todos os cidadãos que ne-
cessitem de apoio psicológico, tentando desta forma contribuir para o 
bem -estar emocional, psíquico e social das crianças, jovens e adultos 
residentes nas diversas freguesias do concelho;

33 — Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas nesta matéria.

Ao nível da Biblioteca Municipal:
1 — Organizar, gerir e desenvolver a Biblioteca Municipal e outros 

espaços públicos de leitura, criando sinergias e rentabilizando os re-
cursos disponíveis;

2 — Apresentar propostas que promovam a melhoria dos serviços 
prestados pela biblioteca municipal;

3 — Elaborar propostas de aquisição de novas publicações;
4 — Garantir as parcerias entre a Biblioteca Municipal com a Rede 

de Bibliotecas Escolares;
5 — Adquirir, tratar e disponibilizar coleções documentais que obe-

deçam a critérios de diversidade temática, de atualidade das análises, 
de pluralidade de opiniões e de diversidade de suportes;

6 — Assegurar o armazenamento e a inventariação do fundo biblio-
tecário, usando as técnicas adequadas;

7 — Controlar o sistema de empréstimo domiciliário, de leitura local 
e de fundos bibliotecários especiais;

8 — Gerir eficientemente os meios audiovisuais ao seu dispor;
9 — Disponibilizar serviços de difusão documental e serviços de 

pesquisa de informação em formato digital multimédia;
10 — Propor e desenvolver programas de animação das bibliotecas, 

em cooperação com as demais unidades orgânicas, que potenciem a sua 
função cultural e educativa promovendo a literacia e a aprendizagem;

11 — Propor acordos e protocolos de cooperação com organismos 
que prossigam objetivos afins no domínio do livro e da leitura;

12 — Promover a existência de condições de segurança dos utentes 
e das instalações;

13 — Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas nesta matéria.

Ao nível do Turismo:
1 — Acolher o turista e prestar toda a informação turística relevante 

do concelho e da região no Centro de Informação Turística;
2 — Delinear estratégias e linhas orientadoras para o desenvolvimento 

turístico local;
3 — Promover o município em termos turísticos, impulsionando a 

criação das condições estruturais necessárias, nomeadamente na área 
do turismo de natureza, gastronomia e vinhos e dinamizando a sua 
imagem no exterior;

4 — Promover e programar a política municipal de desenvolvimento 
turístico, em articulação com as entidades regionais de turismo, opera-
dores turísticos e demais agentes;

5 — Acompanhar e estudar a procura turística local, criando condições 
para a sua consolidação e crescimento;

6 — Programar e promover por iniciativa municipal, ou com colabo-
ração de entidades vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às 
atividades económicas, nomeadamente feiras e exposições;

7 — Colaborar com as associações do sector no fomento do associa-
tivismo no comércio e na restauração;

8 — Organizar eventos e outras ações de promoção e animação das 
zonas de comércio e restauração;

9 — Inventariar as potencialidades turísticas da área do Município e 
promover a sua divulgação;

10 — Difundir informação de interesse para os agentes de promoção 
turística do concelho;

11 — Apoiar a realização de eventos culturais, desportivos e lúdicos 
em articulação com os serviços competentes que enriqueçam o calendário 
local de animação e a notoriedade do município;

12 — Promover as ações tendentes à captação de eventos com impacte 
turístico relevante;

13 — Editar materiais informativos e promocionais sobre a oferta 
turística local;

14 — Colaborar na captação de investimento de qualidade na sua 
área de atuação, de acordo com as características e potencialidades do 
concelho;

15 — Acompanhar a concessão, construção e gestão dos equipamentos 
municipais de interesse turístico.

Ao nível da Juventude:
1 — Garantir a realização da política e dos objetivos municipais 

definidos para a área da juventude, em articulação com os serviços e as 
instituições vocacionadas para este fim;

2 — Estudar, em permanência, a realidade juvenil do concelho;
3 — Promover a participação juvenil, através do fomento ao associa-

tivismo e ao voluntariado;
4 — Coordenar a rede de juventude, nomeadamente os espaços mu-

nicipais destinados aos jovens;
5 — Apoiar e promover espaços de formação, informação e lazer 

para a juventude;
6 — Colaborar na divulgação de informações e iniciativas no âmbito 

da orientação vocacional, formação profissional, atribuição de bolsas, 
oportunidades de emprego, saídas profissionais e inserção no mercado 
de trabalho;

7 — Promover a educação não formal, através do fomento de ati-
vidades e ações de sensibilização conducentes a comportamentos não 
desviantes;

8 — Promover a cultura e a divulgação de novos valores artísticos, 
através do desenvolvimento de projetos de animação em áreas de inte-
resse das camadas juvenis;

9 — Organizar programas de animação sociocultural e de tempos 
livres;

10 — Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente co-
metidas nesta matéria.

Ao nível do Desporto e Tempos Livres:
1 — Promover e fomentar atividades desportivas, elaborando, em 

concordância com o dirigente de 3.º Grau dos Serviços Técnicos de 
Higiene e Meio Ambiente, o mapa de utilização das piscinas e gimno-
desportivo municipais.

2 — Promover e fomentar atividades de tempos livres.
3 — Promover e fomentar atividades culturais e socioculturais.
4 — Gerir e superintender o funcionamento do museu e desenvolver 

o processo relativo à instalação e funcionamento do arquivo histórico 
municipal.

5 — Apoiar as associações e grupos oficializados que localmente se 
proponham a executar ações no âmbito da cultura, desporto e ocupação 
de tempos livres.

Ao nível Geral:
1 — Fornecer elementos com vista à elaboração das grandes opções 

do plano e orçamento.
2 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determi-

nadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.

6 — Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Obras 
Particulares dirigida por cargo de direção intermédia de 3.º grau

À Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Obras 
Particulares, a cargo de um dirigente com a qualificação de cargo de 
direção intermédia de 3.º grau, compete:

A unidade orgânica flexível terá as suas atribuições na gestão e coor-
denação das atividades relacionadas com os serviços técnicos de obras 
particulares, concretamente:

1 — Fiscalizar o cumprimento das posturas, regulamentos gerais, 
regulamentos municipais e legislação sobre a sua área funcional de 
atuação;

2 — Fiscalizar as obras particulares e a execução dos trabalhos de 
urbanização em loteamentos, assegurando -se que as obras estão a ser 
executadas de acordo com os projetos aprovados;

3 — Participar as irregularidades praticadas por técnicos responsáveis 
pela elaboração do projeto ou da execução da obra, bem como pelos 
industriais de construção civil ou proprietários;

4 — Prestar informações sobre queixas, reclamações e denúncias 
relacionadas com a sua área funcional de atuação;

5 — Após determinação do Presidente da Câmara, promover o em-
bargo de obras, quando as mesmas estejam a ser efetuadas sem licença 
ou em sua desconformidade;

6 — Apreciar e informar os projetos respeitantes a viabilidades e 
licenciamentos de obras particulares e loteamentos;

7 — Efetuar visitas com vista à concessão de licenças de utilização 
e outras;

8 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determi-
nadas, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.
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7 — Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos 
de Higiene e Meio Ambiente dirigida 

por cargo de direção intermédia de 3.º grau
À Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Higiene 

e Meio Ambiente, a cargo de um dirigente com a qualificação de cargo 
de direção intermédia de 3.º grau, compete:

A unidade orgânica flexível terá as suas atribuições na gestão e coor-
denação das atividades relacionadas com os serviços técnicos de higiene 
e meio ambiente, concretamente:

1 — Assegurar a recolha, transporte e depósito dos resíduos sólidos 
urbanos;

2 — Assegurar a limpeza dos espaços públicos, nomeadamente var-
redura, limpeza de sarjetas e papeleiras;

3 — Assegurar a lavagem e desinfeção dos recipientes de recolha de 
resíduos sólidos urbanos;

4 — Assegurar a limpeza das instalações municipais;
5 — Eliminar, em colaboração com o serviço de fiscalização sani-

tária, os focos atentatórios à saúde pública, nomeadamente limpeza de 
montureiras e operações de desinfeção;

6 — Elaborar o plano de recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza 
dos espaços públicos;

7 — Proceder à conservação de todo o equipamento a seu cargo;
8 — Elaborar e participar em estudos de ordenamento de trânsito;
9 — Promover a sinalização vertical, horizontal e toponímica dos 

arruamentos e rodovias municipais;
10 — Proceder à manutenção de toda a sinalização;
11 — Dar parecer técnico sobre a instalação de publicidade e ocupação 

de espaços públicos a título precário;
12 — Assegurar a conservação dos jardins e espaços públicos verdes 

do município;
13 — Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais 

espaços públicos;
14 — Promover a florestação de parques municipais;
15 — Assegurar a colocação de mobiliário urbano;
16 — Assegurar o funcionamento e limpeza dos cemitérios munici-

pais, competindo -lhe a direção e chefia dos coveiros, devendo existir 
entre este sistema operativo e a subunidade orgânica administrativa 
um canal direto através do qual a subunidade orgânica referida possa 
transmitir diretamente os serviços a efetuar no domínio de inumações, 
exumações, transladações, colocação de lápides e demais serviços que 
necessitem de um controlo administrativo por parte do Departamento 
de Administração Geral;

17 — Assegurar a gestão da qualidade da água;
18 — Garantir, em termos operativos, o funcionamento, gestão e 

vigilância das piscinas e gimnodesportivo municipais, devendo existir 
um canal direto com a unidade orgânica flexível da área do desporto para 
a programação da ocupação destes equipamentos municipais;

19 — Executar os serviços operativos do Serviço de Proteção Civil 
em colaboração com as entidades de competência nessa área;

20 — Executar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal assistente 
operacional, solicitados pelos diversos serviços e que estejam no âmbito 
de competências da unidade orgânica de 3.ºgrau;

21 — Promover a gestão das existências necessárias ao bom funcio-
namento do serviço no âmbito de competências da unidade orgânica 
de 3.º grau;

22 — Fornecer elementos ao Diretor de Departamento com vista à 
elaboração do relatório e plano de atividades;

23 — Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem deter-
minadas, enquadradas com o seu conteúdo funcional.

8 — Preenchimento das unidades orgânicas flexíveis
As unidades orgânicas a preencher serão as seguintes:
Divisão Administrativa e Financeira, com a manutenção da comissão 

de serviço do atual dirigente intermédio de 2.º grau que dirigia a unidade 
orgânica anteriormente designada: Divisão Administrativa e que com 
a atual reorganização passou também a incluir as funções que antes se 
integravam na extinta Divisão Financeira, uma vez que esse dirigente 
já vem a desempenhar desde janeiro de 2009, data em que a anterior 
titular passou à aposentação;

Divisão de Obras Municipais, com a manutenção da comissão de 
serviço do atual dirigente intermédio de 2.º grau que dirigia a unidade 
orgânica anteriormente designada: Divisão de Obras Urbanismo e que 
com a atual reorganização manteve praticamente as mesmas funções 
que vinha a desempenhar;

Unidade orgânica flexível na área dos Serviços Técnicos de Obras 
Particulares, com a manutenção da comissão de serviço do atual diri-
gente intermédio de 3.º grau, uma vez que nesta unidade não se operou 
qualquer alteração quer de designação quer de competências.

As restantes unidades orgânicas flexíveis só serão providas quando se 
verificarem preenchidos os requisitos legais previstos nos antigos 8.º e 
9.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e desde que o mapa de pessoal 
assim o preveja.

O exercício das funções atribuídas às unidades orgânicas flexíveis que 
se encontrem desprovidas de titular, poderá ser atribuído, por despacho 
do Presidente da Câmara Municipal, a técnicos superiores do mapa de 
pessoal ou noutros dirigentes intermédios de 1.º ou 2.º graus.

9 — Entrada em vigor
O Disposto na presente documento, bem como o número de unidades 

orgânicas flexíveis entra em vigor no dia 31 de dezembro de 2012.

10 — Comissões de serviço dos atuais dirigentes 
da unidades orgânicas flexíveis

De acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, as comissões de serviços dos atuais dirigentes, das uni-
dades orgânicas flexíveis com a anterior designação: Divisão de Obras 
e Urbanismo, Divisão Administrativa e Unidade Orgânica de 3.º Grau 
de Serviços Técnicos de Obras Particulares, mantêm -se em vigor no 
mesmo nível que lhes sucede na atual organização, respetivamente com 
a designação: Divisão de Obras Municipais, Divisão Administrativa e 
Financeira; e Unidade Orgânica de 3.º Grau de Serviços Técnicos de 
Obras Particulares.

A comissão de serviço do dirigente da Divisão de Higiene e Meio 
Ambiente cessa por extinção dessa unidade orgânica. 
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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

Deliberação n.º 74/2013

Nova estrutura orgânica flexível dos serviços municipais
Dr. José Morgado Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Paiva, torno público, em cumprimento do disposto no n.º 6 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Paiva, por deliberação tomada na reunião 
extraordinária que teve lugar no dia 13 de dezembro de 2012, e em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, aprovou a nova estrutura orgânica flexível dos serviços 
municipais que se publica em Anexo, por adequação às regras e critérios 
previstos nesta lei.

Mais torno público que a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Paiva, em sessão ordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2012, sob 
proposta da Câmara Municipal aprovada na referida reunião de 13 de 
dezembro de 2012, deliberou aprovar, em relação ao cargo de direção 
intermédia de 3.º grau criado, e de acordo com o disposto nos n.os 2 e 
3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a respetiva área e 
requisitos de recrutamento, o período de experiência profissional exigido, 
as competências funcionais e a respetiva remuneração conforme constam 
nas disposições do Capítulo II da referida estrutura orgânica, bem como, 
em conformidade com o disposto no artigo 24.º da mesma lei, autorizar 
o abono de despesas de representação aos titulares dos cargos dirigentes 
intermédios do 2.º grau, no montante fixado através do despacho a que 
se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, sendo 
aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.

A faculdade de manutenção das comissões de serviço dos dirigentes 
em funções em 30 de agosto de 2012, prevista no n.º 7 do artigo 25.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se utilizada, determinará a suspensão 
dos efeitos das correspondentes alterações decorrentes da adequação 
orgânica constantes do Anexo ao presente.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Morgado 
Ribeiro.

ANEXO

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais
do Município de Vila Nova de Paiva

Preâmbulo
1 — O Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Mu-

nicípio de Vila Nova de Paiva publicado pelo Despacho n.º 1.241/2011 
na 2.ª série do Diário da República n.º 9, de 13 de janeiro de 2011, 
com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2011, aprovado nos termos do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pela Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Paiva em sessão ordinária que teve lugar no dia 27 de 
dezembro de 2010, sob proposta da Câmara Municipal aprovada na 
reunião ordinária realizada no dia 2 de dezembro de 2010, definiu a 
organização interna dos serviços municipais, com opção pelo modelo 
de estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas flexí-
veis (estrutura flexível). O número máximo estabelecido de unidades 
orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e equipas de projeto, foi o 
seguinte: quatro unidades orgânicas flexíveis lideradas por dirigentes 
intermédios de 2.º grau (chefe de divisão municipal), quatro unidades 
orgânicas flexíveis lideradas por dirigentes intermédios de 3.º grau ou 
inferior, três subunidades orgânicas coordenadas por coordenadores 
técnicos e três equipas de projeto coordenadas por coordenadores de 
projeto.

2 — Decorrente do modelo de estrutura estabelecido, foi publicada a 
deliberação n.º 162/2011 na 2.ª série do Diário da República n.º 10, de 
14 de janeiro de 2011, com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2011, 
contendo a estrutura orgânica flexível dos serviços municipais aprovada 
Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva em reunião ordinária que 
teve lugar no dia 6 de janeiro de 2011, ao abrigo e em conformidade 
com o disposto na alínea a) do artigo 7.º, conjugada com o n.º 3 do ar-
tigo 10.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, sob proposta 
do Presidente da Câmara de 5 de janeiro de 2011, mantendo -se em vigor, 
transitoriamente, todo o conjunto de princípios e competências inerentes 
à plena eficácia administrativa das quatro divisões municipais (Divisão 
de Administração e Finanças, Divisão de Obras Municipais, Divisão de 
Urbanismo e Ambiente e Divisão Social e Cultural) constantes do Re-
gulamento de Organização de Serviços e Estrutura Orgânica publicados 
por Aviso n.º 182/2004 no apêndice n.º 3/2004 à 2.ª série do Diário da 
República n.º 6, de 8 de janeiro de 2004, em tudo o que não contrariasse 

o quadro legal referente ao Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
para as quais estão atualmente nomeados três chefes de divisão munici-
pal, não dispondo de dirigente a Divisão Social e Cultural.

3 — Na sequência das alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, ao Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Orga-
nismos da Administração Central, Regional e Local do Estado aprovado 
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (com as alterações que lhe tinham 
sido introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro e 3 -B/2010, de 28 de abril), bem como para dar 
cumprimento ao regulamentado pelo artigo 47.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), na redação 
introduzida pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, que prescreve no sentido 
de uma redução mínima de 15 % do número global de dirigentes dos 
municípios (e não em cada município de per si), tornou -se necessário 
adaptar aquele Estatuto às especificidades da administração local au-
tárquica, tendo sido publicada para o efeito a Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, entrada em vigor em 30 de agosto de 2012, que revogou o anterior 
regime aprovado pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 104/2006, 
de 7 de junho, e 305/2009, de 23 de outubro.

4 — A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio assim definir o novo 
estatuto do pessoal dirigente das autarquias locais, estabelecendo limites 
para o provimento dos lugares dirigentes que se baseiam em critérios 
demográficos (população residente do município e população em mo-
vimento pendular), financeiros (participação no total dos fundos a que 
se refere o artigo 19.º, n.º 1 da Lei das Finanças Locais) e turísticos 
(número de dormidas turísticas), não havendo lugar neste Município, 
por excesso de endividamento líquido em 31 de dezembro de 2011, à 
utilização dos mecanismos de flexibilidade a que se refere o artigo 21.º, 
nem ao uso da faculdade de uma renovação das comissões de serviço 
nos termos a que se refere o n.º 4 do artigo 25.º

5 — De acordo com os critérios e limites estabelecidos na alínea a), 
do n.º 1, do artigo 8.º, e n.º 1 do artigo 9.º, da referida Lei n.º 49/2012, 
no Município de Vila Nova de Paiva apenas poderão ser providos os 
seguintes três cargos de direção intermédia:

2 (dois) cargos de direção intermédia de 2.º grau (chefe de divisão 
municipal);

1 (um) cargo de direção intermédia de 3.º grau ou inferior.

6 — A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas flexíveis 
e a definição das respetivas atribuições e competências, bem como a 
criação de equipas de projeto, dentro dos limites fixados pela assembleia 
municipal, compete à câmara municipal, sob proposta do presidente 
da câmara, de harmonia com as alíneas a) e b), do artigo 7.º, conjuga-
das com o n.º 3 do artigo 10.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, sendo que a conformação da estrutura interna das unidades 
orgânicas flexíveis e das equipas de projeto, bem como a afetação ou 
reafectação do pessoal do respetivo mapa de pessoal e, ainda, a criação, 
a alteração e a extinção das subunidades orgânicas, dentro dos limites 
fixados pela assembleia municipal, cabe ao presidente da câmara de 
acordo com o artigo 8.º do mesmo Decreto -Lei n.º 305/2009. Con-
tudo, a definição da área e dos requisitos de recrutamento, o período 
de experiência profissional exigido, as competências funcionais e a 
respetiva remuneração dos cargos de direção intermédia de 3.º grau 
ou inferior, compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 
municipal, como dispõem os n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto.

7 — Determina o n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, que os municípios onde se verifique a existência de dirigentes 
(por grau e nível) em número superior às regras e critérios previstos 
naquele regime — caso do Município de Vila Nova de Paiva — estão 
obrigados a reduzir o número de dirigentes nos termos e prazos previstos, 
adequando a respetiva estrutura interna e unidades orgânicas às novas 
regras e critérios, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, até 31 de dezembro de 2012.

Assim, a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, em reunião 
extraordinária realizada no passado dia 13 de dezembro de 2012, e em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, e ao abrigo da alínea a) do artigo 7.º, conjugada com o 
n.º 3 do artigo 10.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, sob 
proposta do Presidente da Câmara de 10 de dezembro de 2012, aprovou 
a seguinte (nova) estrutura orgânica flexível dos serviços municipais, 
tendo a Assembleia Municipal de Vila Nova de Paiva deliberado em 
sessão ordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2012, de acordo 
com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da mesma Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e sob proposta da Câmara Municipal aprovada na referida 
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reunião de 13 de dezembro de 2012, aprovar as disposições constantes 
no Capítulo II da referida estrutura orgânica:

CAPÍTULO I

Organização dos serviços municipais

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Norma habilitante

A estrutura orgânica da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva é 
elaborada em conformidade com as disposições do regime jurídico de 
organização dos serviços das autarquias locais instituído pelo Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e de acordo com as regras e critérios 
do regime previsto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que adapta às 
especificidades da administração local autárquica o Estatuto do Pessoal 
Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional 
e Local do Estado aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Artigo 2.º
Modelo de estrutura

1 — A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo 
de estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas flexíveis 
(estrutura flexível), conforme estabelecido no regulamento de organiza-
ção dos serviços municipais publicado pelo Despacho n.º 1.241/2011 na 
2.ª série do Diário da República n.º 9, de 13 de janeiro de 2011.

2 — Os serviços municipais organizam -se de acordo com a estrutura 
das seguintes categorias de serviços:

I — Estrutura flexível: composta por três unidades orgânicas, corres-
pondendo a duas divisões municipais lideradas por titulares de cargos 
de direção intermédia de 2.º grau (chefes de divisão municipal), e a uma 
liderada por titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau;

II — Subunidades orgânicas: que podem ser criadas, no âmbito das 
unidades orgânicas, por despacho do Presidente da Câmara, desde que 
estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, até 
ao número máximo de três, coordenadas por um coordenador técnico;

III — Equipas de projeto — equipas de cariz temporário destinadas 
à prossecução de objetivos determinados pelo Município, que podem 
ser criadas por deliberação da Câmara Municipal e no número máximo 
de três.

Artigo 3.º
Objetivos

No desempenho das atividades em que ficam investidos, os serviços 
municipais devem prosseguir os seguintes objetivos:

a) Melhorar a eficácia e transparência da administração local;
b) Garantir a participação e a aproximação dos serviços aos cidadãos;
c) Obter índices quantitativos e qualitativos, sempre crescentes, de 

prestação de serviços aos utentes;
d) Maximizar a afetação dos recursos públicos disponíveis no âmbito 

de uma gestão racionalizada e moderna;
e) Desburocratizar e modernizar os serviços e acelerar os processos 

de decisão;
f) Dignificar e valorizar profissionalmente os trabalhadores municipais;
g) Aumentar o prestígio do poder local.

Artigo 4.º
Direção, superintendência e coordenação

1 — A direção, superintendência e a coordenação dos serviços mu-
nicipais competem ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos e 
formas previstas na lei.

2 — Os Vereadores terão nesta matéria os poderes que lhe forem 
delegados pelo Presidente da Câmara.

Artigo 5.º
Princípios gerais de organização e atuação

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

a) Unidade e eficácia da ação;
b) Aproximação dos serviços aos cidadãos;

c) Desburocratização;
d) Racionalização de meios;
e) Eficiência na afetação dos recursos públicos;
f) Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
g) Garantia da participação dos cidadãos;
h) Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade adminis-

trativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 6.º
Princípios deontológicos

Para além dos princípios que regem a atividade municipal referidos no 
artigo anterior, os trabalhadores municipais reger -se -ão, na sua atividade 
profissional, pelos seguintes princípios enunciados na Carta Ética — Dez 
Princípios Éticos da Administração Pública, referida na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 47/97, de 23 de março:

a) Princípio do Serviço Público: os trabalhadores encontram -se ao 
serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre 
o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo;

b) Princípio da Legalidade: os trabalhadores atuam em conformidade 
com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito;

c) Princípio da Justiça e Imparcialidade: os trabalhadores, no exercí-
cio da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os 
cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade;

d) Princípio da Igualdade: os trabalhadores não podem beneficiar 
ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, 
raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação 
económica ou condição social;

e) Princípio da Proporcionalidade: os trabalhadores, no exercício da 
sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização 
da atividade administrativa;

f) Princípio da Colaboração e da Boa -fé: os trabalhadores, no exercício 
da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio 
da Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e 
fomentar a sua participação na realização da atividade administrativa;

g) Princípio da Informação e Qualidade: os trabalhadores devem 
prestar informações e ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês 
e rápida;

h) Princípio da Lealdade: os trabalhadores, no exercício da sua ativi-
dade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante;

i) Princípio da Integridade: os trabalhadores regem -se segundo crité-
rios de honestidade pessoal e de integridade de caráter;

j) Princípio da Competência e Responsabilidade: os trabalhadores 
agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-
-se na valorização profissional.

Artigo 7.º
Princípios técnico -administrativos

No desempenho das suas atribuições e competências, os serviços muni-
cipais deverão atuar subordinados aos princípios técnico -administrativos 
de:

a) Planeamento;
b) Coordenação;
c) Delegação.

Artigo 8.º
Planeamento

1 — A atividade dos serviços municipais será referenciada a planos 
globais ou sectoriais, definidos pelos órgãos autárquicos municipais, 
em função da necessidade de promover a melhoria das condições de 
vida das populações e o desenvolvimento económico, social e cultural 
do Município.

2 — Os serviços colaborarão com os órgãos municipais na formulação 
dos diferentes instrumentos de planeamento e programação que, uma 
vez aprovados, assumem caráter vinculativo.

3 — São considerados instrumentos de planeamento, programação 
e controlo, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos, os se-
guintes:

a) Plano Diretor Municipal;
b) Outros planos municipais de ordenamento do território;
c) Planos anuais e ou plurianuais de investimentos e de atividades;
d) Orçamentos anuais e ou plurianuais;
e) Relatórios de gestão e de atividades.

4 — Os serviços municipais implementarão os procedimentos neces-
sários ao acompanhamento e controlo de execução dos planos, programas 
e orçamentos, elaborando relatórios periódicos sobre níveis de execução 
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(física e financeira), com o objetivo de possibilitar a tomada de decisões 
e medidas de reajustamento que se mostrem adequadas.

5 — Os serviços apresentarão aos órgãos municipais dados e estudos 
que contribuam para a tomada de decisões de acordo com as prioridades 
das ações a incluir na programação.

Artigo 9.º
Coordenação

1 — As atividades dos serviços municipais, designadamente no re-
ferente à execução de planos, programas e orçamento, são objeto de 
coordenação permanente, cabendo aos diferentes responsáveis sectoriais 
promover a realização de reuniões de trabalho, de caráter regular, para 
intercâmbio de informações, consultas mútuas e atuação concertada.

2 — Para efeitos de coordenação, os responsáveis pelos serviços de-
verão dar conhecimento à administração das consultas e entendimentos 
que considerem necessários à obtenção de soluções integradas no âmbito 
dos objetivos de caráter global ou sectorial, bem como reportar o nível 
de execução e metas atingidas.

Artigo 10.º
Delegação de competências

1 — A delegação e subdelegação de competências serão utilizadas 
como instrumento de desburocratização e racionalização administrativa, 
no sentido de criar uma maior eficiência e celeridade nas decisões.

2 — A delegação de competências respeitará o quadro legalmente 
definido.

SECÇÃO II

Estruturação dos serviços

Artigo 11.º
Estruturas formais

1 — Os serviços municipais organizam -se de acordo com a estrutura 
das seguintes categorias de serviços de caráter flexível:

a) Divisões Municipais — em número de duas, lideradas por titulares 
de cargos de direção intermédia de 2.º grau (chefes de divisão munici-
pal): são unidades orgânicas de natureza instrumental ou operacional, 
de gestão de áreas específicas de atuação do Município;

b) Unidade Municipal — em número de uma, liderada por titular de 
cargo de direção intermédia de 3.º grau, designado por Chefe de Uni-
dade Municipal: é uma unidade orgânica de natureza operacional, não 
integrada na organização de uma divisão municipal;

c) Secções — em número máximo de três, coordenadas por um co-
ordenador técnico: são subunidades orgânicas integradas no âmbito das 
unidades orgânicas, criadas por despacho do Presidente da Câmara, nos 
termos do disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, estando predominantemente em causa funções de 
natureza executiva.

2 — Podem ser constituídas Equipas de Projeto, em número máximo 
de três, coordenadas por um coordenador de equipa, por deliberação da 
Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, destinadas 
à realização de projetos específicos ou multidisciplinares de interesse 
municipal e de cariz temporário.

Artigo 12.º
Serviços enquadrados por legislação específica

1 — São serviços enquadrados por legislação específica:
a) O Médico Veterinário Municipal, que é a autoridade sanitária 

veterinária concelhia, cujos princípios gerais da atividade são regulados 
nomeadamente pelo Decreto -Lei n.º 116/98, de 5 de maio;

b) O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), cujos princípios 
gerais de atividade são atualmente regulados pela Lei n.º 65/2007, de 
12 de novembro;

2 — Os serviços referidos no número anterior não concorrem para o 
número máximo de unidades orgânicas flexíveis e a sua criação, alteração 
ou extinção está sujeita a regras especiais não subordinadas ao regime 
jurídico de organização dos serviços das autarquias locais.

3 — Os serviços referidos no n.º 1 funcionam na superintendência 
do Presidente da Câmara, ou de Vereador com competência delegada, 
podendo a sua liderança ser cometida pelo Presidente da Câmara a 
titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau, de acordo com a 
natureza e especificidade do serviço.

Artigo 13.º
Enquadramento de estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo 11.º, poderão ser constituídas 
estruturas informais, no âmbito ou não das unidades orgânicas, com 
caráter temporário, exclusivamente para atividades de estudo, apoio 
à gestão e representação do Município, designadamente, comissões, 
conselhos, grupos de trabalho, grupos de missão, núcleos de apoio 
administrativo, gabinetes e outras estruturas informais.

2 — As estruturas informais referidas no número anterior são criadas, 
alteradas ou extintas por despacho do Presidente da Câmara, que afetará 
os trabalhadores considerados necessários e designará o respetivo res-
ponsável, fixando o respetivo período de vigência e atividades de estudo, 
apoio à gestão e representação do Município a desenvolver.

3 — Poderão ainda ser constituídas estruturas informais, no âmbito ou 
não das unidades orgânicas, cuja constituição, funcionamento e extin-
ção decorram da celebração de protocolos de cooperação ou similares, 
outorgados pelo Município nomeadamente com órgãos ou serviços da 
Administração Central do Estado, com ou sem cofinanciamento, com 
vigência por tempo determinado ou indeterminado, e que podem concor-
rer para o desenvolvimento das atribuições e competências municipais.

4 — A criação, alteração ou extinção das estruturas informais referidas 
nos números anteriores, não está sujeita às regras do regime jurídico de 
organização dos serviços das autarquias locais.

5 — Aos trabalhadores responsáveis pelo enquadramento técnico das 
estruturas informais designados por despacho do Presidente da Câmara 
não poderá ser atribuída qualquer remuneração adicional, e não são con-
siderados dirigentes intermédios para efeitos da delimitação estabelecida 
na alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, não 
obstante, devem colaborar de forma ativa e diligente com os avaliadores 
formais através, designadamente, de contributos escritos adequados a 
uma efetiva e justa avaliação do desempenho dos trabalhadores que 
coordena que integram aquelas estruturas.

6 — As estruturas informais funcionam na superintendência do Presi-
dente da Câmara, ou de Vereador com competência delegada, podendo 
a sua liderança ser cometida pelo Presidente da Câmara aos titulares 
de cargos de direção intermédia de 2.º ou 3.º grau, de acordo com a sua 
natureza e especificidade.

SECÇÃO III

Estrutura flexível

Artigo 14.º
Identificação das unidades orgânicas

O regular funcionamento dos serviços municipais é assegurado com 
as seguintes unidades orgânicas:

1 — Divisões municipais, diretamente dependentes do Presidente 
da Câmara, lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 
2.º grau:

a) Divisão de Administração e Finanças (DAF) — unidade orgânica 
de natureza instrumental;

b) Divisão Técnica de Obras e Urbanismo (DTOU) — unidade orgâ-
nica de natureza operativa;

2 — Unidade Municipal, diretamente dependente do Presidente da 
Câmara, liderada por titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau, 
designado por Chefe de Unidade Municipal:

a) Unidade Social e Cultural (USC) — unidade orgânica de natureza 
operativa;

Artigo 15.º
Competências do pessoal dirigente

1 — Nos termos do respetivo estatuto, os titulares dos cargos de 
direção exercem, na respetiva unidade orgânica, as seguintes compe-
tências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara ou dos Vereadores 
com competência delegada, devidamente instruídos e informados, os 
assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao presidente da câmara municipal tudo o que seja do 
interesse dos órgãos municipais;

d) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional 
e dos relatórios e contas;
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e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo presidente 
da câmara ou vereadores com competência delegada e propor as solu-
ções adequadas;

f) Promover a execução das decisões do presidente da câmara ou 
dos vereadores com competência delegada e das deliberações do órgão 
executivo nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica 
que dirige.

2 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas 
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer 
as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por 
parte dos funcionários;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcionários, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

l) Executar outras competências que por lei, regulamento, deliberação 
dos órgãos municipais ou despachos superiores lhes impuserem.

3 — Os titulares de cargos de direção exercem também as competên-
cias que neles forem delegadas ou subdelegadas, nos termos da lei.

4 — Os titulares de cargos de direção, ou quem os substitua, assis-
tirão às reuniões da Câmara Municipal ou às sessões da Assembleia 
Municipal para prestarem esclarecimentos que lhes forem solicitados 
por aquele órgão, sempre que seja julgado conveniente pelo presidente 
da Câmara Municipal.

SECÇÃO IV

Atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis

Artigo 16.º
Competências genéricas das unidades orgânicas

Constituem competências genéricas das unidades orgânicas nos res-
petivos domínios de atuação:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias 
para assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, 
tanto as de iniciativa municipal como as que mereçam apoio da Câmara 
Municipal;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no 
âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação 
administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos.

k) Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com 
propostas de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes 
possam condicionar a boa execução das atividades planeadas;

l) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que inter-
venham;

m) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões 
ou deliberações do Presidente da Câmara e dos órgãos municipais;

n) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

o) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

Artigo 17.º
Atribuições da Divisão de Administração e Finanças (DAF)

1 — A Divisão de Administração e Finanças tem como missão promo-
ver a Modernização Administrativa e garantir a prestação de serviços de 
apoio que assegurem o regular funcionamento da organização, através 
da gestão eficiente dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, 
bem como assegurar assessoria técnica nos respetivos domínios de 
atuação.

2 — Sem prejuízo de eventuais atribuições cometidas por lei ou por 
deliberação da Câmara Municipal, cabe à Divisão de Administração e 
Finanças exercer as seguintes funções:

a) Gestão de Recursos Humanos;
b) Segurança, Higiene e Saúde e Trabalho;
c) Contratação Pública — Aquisição de Bens e Serviços;
d) Gestão documental e arquivo geral;
e) Atendimento Integrado ao Munícipe (inclui função portaria e aten-

dimento telefónico e pedidos referentes a águas e saneamento);
f) Secretariado geral (inclui apoio aos Órgãos Autárquicos, reprografia, 

preparação de atos eleitorais);
g) Divulgação do recenseamento eleitoral e do recenseamento mi-

litar;
h) Liquidar impostos, licenças, preços e outras receitas do Município, 

bem como as taxas não urbanísticas de acordo com o Regulamento e 
Tabelas de Taxas e demais regulamentos municipais em vigor;

i) Gestão Orçamental — Elaboração dos documentos previsionais, 
acompanhamento, modificações e relato;

j) Contabilidade Geral e Analítica;
k) Gestão financeira e de tesouraria;
l) Dossier fiscal;
m) Cadastro, registo e gestão dinâmica do património móvel e imóvel 

municipal;
n) Gestão Armazéns e Economato;
o) Gestão financeira e monetária de programas, projetos e candida-

turas, da responsabilidade da unidade orgânica.
p) Notariado e execuções fiscais;
q) Comunicação e imagem;
r) Relações públicas e protocolo;
s) Relações internacionais e cooperação externa;
t) Sistemas de informação e novas tecnologias.

Artigo 18.º
Atribuições da Divisão Técnica de Obras e Urbanismo (DTOU)
1 — A Divisão Técnica de Obras e Urbanismo tem como missão, 

orientar, coordenar e promover a harmoniosa gestão urbana do Muni-
cípio em cumprimento da legislação aplicável, regulamentos, planos e 
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instrumentos de gestão do território e atos dos órgãos municipais, bem 
como contribuir para o desenvolvimento e preservação do território, 
através da gestão dos seus recursos, estruturas e equipamentos.

2 — Sem prejuízo de eventuais atribuições cometidas por lei ou por 
deliberação da Câmara Municipal, cabe à Divisão Técnica de Obras e 
Urbanismo exercer as seguintes funções:

a) Apreciar pedidos e pretensões no âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, atividades industriais, comerciais e ou-
tras, recursos geológicos, instalações e armazenamento de produtos de 
petróleo, postos de abastecimentos de combustível e redes de ramais de 
distribuição de gás e demais atividades sujeitas a licença ou autorização 
administrativa e preparar os atos de deferimento ou indeferimento dos 
respetivos pedidos;

b) Liquidar as taxas urbanísticas nos termos do Regulamento e Tabela 
de Taxas e dos demais regulamentos municipais em vigor;

c) Promover a realização de vistorias;
d) Assegurar a execução do Regulamento Municipal para inspeção 

de ascensores, monta -cargas, escadas mecânicas, taxas e regime san-
cionatório;

e) Promover as ações de fiscalização preventiva e reativa no âmbito 
das suas competências;

f) Promover a elaboração de estudos e projetos, acompanhar empreita-
das de obras públicas, bem como realizar obras por administração direta, 
no âmbito das suas atribuições, nomeadamente no que se refere à ma-
nutenção, conservação e construção de vias municipais, espaços verdes, 
infraestruturas de água, esgotos e resíduos sólidos urbanos, ambiente e 
edifícios municipais e outros equipamentos e infraestruturas;

g) Contratação Pública — Empreitadas de Obras Públicas;
h) Fiscalização de Obras Públicas;
i) Gestão operacional do Sistema de Abastecimento de Água;
j) Gestão operacional do Sistema de Saneamento de Águas Resi-

duais;
k) Assegurar a recolha de Resíduos Sólidos e Urbanos;
l) Assegurar a Limpeza Urbana;
m) Gestão operacional do Cemitério Municipal, Mercados e Feiras, 

Sanitários e outras Infraestruturas de Saúde e Salubridade Pública;
n) Gestão operacional do Parque de Máquinas e Viaturas;
o) Gestão operacional dos Estaleiros e Oficinas Municipais;
p) Prospeção de fontes de financiamento;
q) Gestão financeira e monetária de programas, projetos e candida-

turas, da responsabilidade da unidade orgânica;
r) Planeamento do Território;
s) Desenvolvimento rural e florestal e gestão de recursos cinegéti-

cos;
t) Assessoria jurídica, patrocínio judiciário e contencioso, no âmbito 

da unidade orgânica, com apoio às demais unidades orgânicas.

Artigo 19.º
Atribuições da Unidade Social e Cultural (USC)

1 — A Unidade Social e Cultural tem como missão planear, programar 
e desenvolver a ação municipal no domínio ação social, educação e 
transportes escolares, cultura, desporto e juventude, promoção turís-
tica, rede de leituras e documentação, património histórico -cultural e 
arqueológico, gestão de instalações desportivas e recreativas, bem como 
identificar carências e oportunidades e fomentar a criação de condições 
favoráveis ao desenvolvimento social das populações.

2 — Sem prejuízo de eventuais atribuições cometidas por lei ou por 
deliberação da Câmara Municipal, cabe à Unidade Social e Cultural 
exercer as seguintes funções:

a) Assegurar a ação municipal no domínio da educação (inclui as ati-
vidades de enriquecimento curricular e componentes de apoio à família, 
transportes escolares e refeições);

b) Assegurar a Ação Social Escolar;
c) Gerir o património da rede escolar pública no ensino pré -escolar 

e básico;
d) Ação Social;
e) Gestão operacional do Património Histórico, Cultural e Museus;
f) Animação Cultural;
g) Animação Desportiva, Juventude e Tempos Livres;
h) Gestão de Equipamentos e Infraestruturas conexas com as ativi-

dades descritas (nomeadamente o Auditório Municipal Carlos Paredes, 
as Piscinas Municipais, o Pavilhão Desportivo Municipal e a Biblioteca 
Municipal);

i) Turismo;
j) Apoio ao empreendedor e atividades económicas;
k) Promoção do desenvolvimento económico;
l) Gestão financeira e monetária de programas, projetos e candidaturas, 

da responsabilidade da unidade orgânica.

Artigo 20.º
Atribuições do Médico Veterinário Municipal

1 — O médico veterinário municipal depende, nos termos legais, 
hierárquica e disciplinarmente do Presidente da Câmara, e é a autoridade 
sanitária veterinária concelhia, a nível da respetiva área geográfica de 
atuação, quando no exercício das atribuições que lhe estão legalmente 
cometidas.

2 — O poder de autoridade sanitária veterinária é conferido ao médico 
veterinário municipal, por inerência de cargo, pelas entidades públicas 
competentes da Administração Central do Estado, a título pessoal, não 
delegável e abrangendo a atividade por ele exercida na respetiva área 
concelhia, quando esteja em causa a sanidade animal ou a saúde pública.

3 — O exercício do poder de autoridade sanitária veterinária conce-
lhia traduz -se na competência de, sem dependência hierárquica, tomar 
qualquer decisão, por necessidade técnica ou científica, que entenda 
indispensável ou relevante para a prevenção e correção de fatores ou 
situações suscetíveis de causarem prejuízos graves à saúde pública, bem 
como nas competências relativas à garantia de salubridade dos produtos 
de origem animal.

4 — A autoridade sanitária veterinária concelhia será substituída, 
na sua ausência ou impedimento, pelo médico veterinário municipal 
de um dos concelhos limítrofes, a designar pela autoridade sanitária 
veterinária nacional.

5 — O médico veterinário municipal têm o dever de, nos termos da 
legislação vigente, colaborar com o Ministério que tutele a Agricultura, 
o Desenvolvimento Rural e as Pescas, na área do respetivo município, 
em todas as ações levadas a efeito nos domínios da saúde e bem -estar 
animal, da saúde pública veterinária, da segurança da cadeia alimentar 
de origem animal, da inspeção hígio -sanitária, do controlo de higiene 
da produção, da transformação e da alimentação animal e dos controlos 
veterinários de animais e produtos provenientes das trocas intracomu-
nitárias e importados de países terceiros, programadas e desencadeadas 
pelos serviços competentes da Administração Central do Estado.

6 — Compete ao médico veterinário municipal, no exercício da co-
laboração referida no número anterior:

a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio -sanitária e 
controlo hígio -sanitário das instalações para alojamento de animais, 
dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou 
industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabri-
quem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos 
de origem animal e seus derivados;

b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instala-
ções e estabelecimentos referidos na alínea anterior;

c) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao 
movimento nosonecrológico dos animais;

d) Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar 
prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de 
doenças de caráter epizoótico;

e) Emitir guias sanitárias de trânsito;
f) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia deter-

minadas pela autoridade sanitária veterinária nacional do respetivo 
município;

g) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos 
de interesse pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre 
abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de preparação 
e de transformação de produtos de origem animal.

Artigo 21.º
Atribuições do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
1 — O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é, nos termos 

da legislação em vigor, responsável pela prossecução das atividades de 
proteção civil no âmbito municipal, e é dirigido pelo Presidente da Câmara 
Municipal, com a faculdade de delegação no Vereador por si designado.

2 — Sem prejuízo da regulamentação municipal que venha a ser defi-
nida, compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os organis-
mos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar 
toda a informação recebida relativa à proteção civil municipal.

3 — No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações, dispõe 
o SMPC das seguintes competências:

a) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emer-
gência e os planos especiais, quando estes existam;

b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos 

recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC;
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-

sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o município, em função da magnitude estimada e do local previsível 
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da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, 
quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos 
das suas consequências previsíveis;

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no município, bem como sobre elementos relativos às condi-
ções de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas 
consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
empreendidas em cada caso;

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 
em situação de emergência;

g) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 
situação de emergência;

h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a exe-
cução de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz 
de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil;

i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que considere mais adequadas.

4 — Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPC é competente 
para:

a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros;
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança;
d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, prepa-

rando e organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis;
e) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 

dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 
específicos em cenários prováveis previamente definidos;

f) Fomentar o voluntariado em proteção civil;
g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que entenda mais adequadas.

5 — No que se refere à matéria da informação pública, o SMPC 
dispõe dos seguintes poderes:

a) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 
com importância para a proteção civil;

b) Divulgar a missão e estrutura do SMPC;
c) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes 

que integram o SMPC destinada à divulgação pública relativa a medidas 
preventivas ou situações de catástrofe;

d) Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil 
junto dos munícipes com vista à adoção de medidas de autoproteção;

e) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orien-
tações, medidas preventivas e procedimentos a ter pela população para 
fazer face à situação;

f) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presi-
dente da câmara municipal ou vereador com competências delegadas.

6 — No âmbito florestal, as competências do SMPC podem ser exer-
cidas pelo gabinete técnico florestal.

CAPÍTULO II

Cargos de direção intermédia 3.º grau

Artigo 22.º
Objeto e âmbito

1 — O presente capítulo regula o cargo de direção intermédia de 
3.º grau, respetivas funções, competências, formas de recrutamento e 
seleção e estatuto remuneratório;

2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes aplica -se supleti-
vamente ao titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau as normas 
aplicáveis aos titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau 
(chefes de divisão municipal).

Artigo 23.º
Qualificação do cargo

O cargo de direção intermédia de 3.º grau previsto no capítulo I 
qualifica -se em Chefe de Unidade Municipal, correspondendo -lhe as 
funções de direção, gestão, coordenação e controlo da unidade orgânica 
designada de Unidade Social e Cultural (USC).

Artigo 24.º
Competências e atribuições

1 — O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau coordena 
as atividades e gere os recursos da unidade orgânica prevista no artigo 
anterior.

2 — Ao titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau aplicam-
-se as competências e atribuições cometidas aos titulares de cargos de 
direção intermédia de 2.º grau.

Artigo 25.º
Área e requisitos de recrutamento

O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau é recrutado de 
entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por 
tempo indeterminado, dotado de competência técnica e aptidão para 
o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, e reúnam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Seja possuidor de licenciatura adequada;
b) Dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carrei-

ras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura.

Artigo 26.º
Remuneração

A remuneração base do titular de cargo de direção intermédia de 
3.º grau corresponderá à 5.ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 27.º
Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem caráter meramente 
ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do Município 
de Vila Nova de Paiva.

Artigo 28.º
Norma revogatória

A estrutura orgânica flexível publicada pela deliberação n.º 162/2011 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 10, de 14 de janeiro de 2011, 
será considerada revogada com a entrada em vigor da presente estrutura 
orgânica flexível.

Artigo 29.º
Entrada em vigor

1 — A presente estrutura orgânica entra em vigor no dia 1 de janeiro 
de 2013, sem prejuízo do definido no número seguinte.

2 — Se a data de publicação da presente estrutura orgânica na 2.ª série 
do Diário da República for posterior à data referida no n.º 1, prevalece 
esta como referência para a entrada em vigor.

ANEXO

Organigrama 
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 MUNICÍPIO DE VILA REAL

Despacho n.º 756/2013
Torna -se público que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária 

de 28 de dezembro de 2012, aprovou, ao abrigo do n.º 3 do artigo 10.
º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e dentro dos limites 
aprovados pela Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2012, a 
criação de 10 unidades orgânicas flexíveis, e o respetivo Regulamento 
Orgânico que contém como anexos as áreas de atividade/competências 
e o Organograma:

1 — Integradas no Departamento Administrativo e Financeiro (DAF):
a) Divisão de Gestão Administrativa, Contencioso e Recursos Hu-

manos (1);
b) Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial (2);
c) Divisão de Modernização e Tecnologias (3).

2 — Integradas no Departamento de Planeamento e Gestão do Ter-
ritório (DPGT):

a) Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (4);
b) Divisão de Equipamentos e Infraestruturas (5);
c) Divisão de Estudos e Gestão de Fundos Comunitários (6);
d) Serviços de Ambiente e Mobilidade (7) liderado por titular de cargo 

de direção intermédia de 3.º grau.

3 — Divisão de Ação Social e Saúde (8).
4 — Divisão de Educação, Desporto e Juventude (9).
5 — Serviços de Municipais de Cultura e Turismo (10) liderado por 

titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau.
É utilizada a salvaguarda prevista no n.º 7 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto, de manter até ao final do respetivo perí-
odo da comissão de serviço do titular do cargo de direção da Divisão 
do Aeródromo Municipal, diretamente dependente do Presidente da 
Câmara, com a suspensão dos efeitos da alteração decorrente da ade-
quação orgânica.

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Manuel do 
Nascimento Martins.

Regulamento Orgânico

CAPÍTULO I

Organização dos Serviços Municipais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada.

Artigo 2.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto  -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

1 — Unidade e eficácia da ação;
2 — Aproximação dos serviços aos cidadãos;
3 — Desburocratização;
4 — Racionalização de meios;
5 — Eficiência na afetação dos recursos públicos;
6 — Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
7 — Garantia da participação dos cidadãos;
8 — Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade admi-

nistrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais 
competem ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas na lei.

SECÇÃO II

Estruturação dos Serviços
Artigo 4.º

Unidades e subunidades orgânicas
1 — Os serviços organizam -se de acordo com a estrutura das seguintes 

categorias de unidades orgânicas de carácter permanente e flexível:
a) Estrutura nuclear — Os departamentos municipais constituem a 

departamentalização fixa da organização municipal e correspondem a 
unidades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas de 
atuação, criados em razão da relação de proximidade ou complementari-
dade de funções e tarefas e da importância do setor de atividade sob sua 
responsabilidade, sendo dirigidos por diretores de departamento;

b) Estrutura flexível — integra as seguintes unidades e subunidades 
orgânicas:

I. Divisões Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau — são uni-
dades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas 
de atuação do Município, integradas, em regra, na organização de um 
departamento;

II. Unidades Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau, designados 
por Chefe de Serviços Municipais;

III. Núcleos — não concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas 
flexíveis mas antes para o n.º máximo de subunidades orgânicas — são 
coordenadas por um coordenador técnico — criadas obrigatoriamente no 
âmbito de unidades orgânicas flexíveis ou nucleares, para prossecução 
de funções de natureza executiva e atividades instrumentais.

Artigo 5.º
Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais 
no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do 
Município, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
f) Serviços;
g) Outras estruturas informais.

2 — Áreas de atividade das estruturas informais:
a) Cada estrutura informal disporá de uma ficha de caracterização 

idêntica à usada para as unidades orgânicas flexíveis que integram a 
estrutura formal (unidades e subunidades orgânicas) a qual deve ser 
aprovada pelo Presidente da Câmara;

b) As fichas de caracterização deverão refletir os domínios de atuação 
de cada estrutura informal e privilegiar formas de organização flexíveis, 
por objetivos, em consonância com os planos de atividades anuais.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado um responsável 
por despacho do Presidente da Câmara.

4 — Ao responsável referido no ponto anterior não poderá ser atri-
buída qualquer remuneração adicional.

5 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes 
Intermédios” para efeitos da delimitação estabelecida na alínea d) do 
artigo 4.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de Dezembro, não obstante, devem 
colaborar de forma ativa e diligente com os avaliadores formais através, 
designadamente, de contributos escritos adequados a uma efetiva e justa 
avaliação do desempenho dos trabalhadores que coordene.

Artigo 6.º
Serviços enquadrados por legislação específica

1 — São serviços enquadrados por legislação específica:
a) O Gabinete da Presidência Apoio ao Presidente — nos termos do 

artigo 73 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;
b) O Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta — nos termos 

da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho e n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 65/2007, 
de 12 de novembro;

c) O Gabinete do Médico Veterinário Municipal — nos termos do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 116/98, de 5 de maio.
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2 — Os serviços referidos no n.º anterior não concorrem para o n.º 
máximo de unidades orgânicas flexíveis e a sua criação está sujeita a 
regras especiais não subordinadas ao Regime Jurídico de Organização 
dos Serviços das Autarquias Locais.

3 — Os dirigentes, ou equiparados a dirigentes que venham a ser 
providos para os serviços constantes do n.º 1 não são contabilizados, 
para efeitos dos limites previstos nos artigos 6.º a 9.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de outubro.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das Unidades Orgânicas Flexíveis

Artigo 7.º
Atribuições e deveres das unidades orgânicas flexíveis

1 — As atribuições e competências específicas das unidades orgânicas 
flexíveis constam das fichas de caracterização anexas.

2 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas 
flexíveis e especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domínios de 
atuação que lhes venham a ser cometidos, sem prejuízo das competências 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as 
de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no 
âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação 
administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos. 
Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas 
de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes possam 
condicionar a boa execução das atividades planeadas;

k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que interve-
nham;

l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões 
ou deliberações do Presidente da Câmara e dos órgãos municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

3 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, 
na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente ins-
truídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do 
interesse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente 

da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações 

dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

4 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas 
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer 
as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por 
parte dos funcionários;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcionários, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

CAPÍTULO II

Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

Artigo 8.º
Recrutamento Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou 
inferior, designados como Chefe de Serviços, são recrutados de entre 
os trabalhadores com Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
tempo indeterminado efetivos dos serviços do município de Vila Real, 
de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo e que reúna, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Licenciatura adequada às atribuições da unidade orgânica que 
venham a liderar;

b) No mínimo 3 anos de experiência profissional em funções, cargos, 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.

Artigo 9.º
Remuneração

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º 
grau corresponde à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de téc-
nico superior.

CAPÍTULO III

Disposições finais e transitórias

Artigo 10.º
Despesas de Representação

A fixação das despesas de representação abonadas aos titulares de 
cargos de Direção Intermédia de 1.º e 2.º graus no montante igual ao 
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fixado para o pessoal da administração central, através do despacho 
conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, sendo -lhes igualmente aplicáveis as correspondentes 
atualizações anuais.

Artigo 11.º
Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem carácter me-
ramente ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do 
Município de Vila Real.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento orgânico e os despachos e deliberações que 
o integram entram em vigor em 1 de janeiro de 2013.

ANEXO I

Caracterização das competências/ atribuições/ domínios 
de atuação das unidades orgânicas flexíveis

I. Integradas no Departamento Administrativo e Financeiro:
1) Divisão de Gestão Administrativa, Contencioso e Recursos Hu-

manos
Missão: Gerir as relações de trabalho e os processos de recrutamento 

e seleção, visando a dignificação das carreiras e adequação do capital 
humano às necessidades do município e garantir a prestação de serviços 
de apoio que assegurem o regular funcionamento da organização, através 
da gestão eficiente dos meios disponíveis:

a) Proceder à gestão administrativa e previsional dos recursos huma-
nos (mapa de pessoal, gestão cadastral, processamento de remunerações 
e abonos, etc.);

b) Instruir os processos de contratação de recursos humanos;
c) Estudar, propor e promover regulamentos, nomeadamente dos 

horários de trabalho, numa perspetiva de aumento da sua flexibilidade, 
com vista à melhoria do desempenho, bem como, instituir e manter um 
adequado sistema de controlo de assiduidade

d) Promover uma adequada utilização dos instrumentos de mobilidade 
e rotatividade dos trabalhadores;

e) Diagnosticar necessidades de formação, elaborar o Plano Anual de 
Formação e sua avaliação Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

f) Assegurar a avaliação de desempenho.
g) Promover o regular funcionamento do Conselho Coordenador de 

Avaliação, no âmbito do SIADAP;
h) Elaborar o Mapa de Pessoal;
i) Apoio técnico ao Julgado Paz, à Comissão Arbitral Municipal, à 

Comissão Arbitral Laboral, Comissão Arbitral Familiar;
j) Gestão do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor — CIAC;
k) Emitir informações e pareceres jurídicos que lhe sejam solicitados
l) Apoio técnico aos Atos Eleitorais;
m) Colaborar na elaboração de propostas de normas, regulamentos 

e posturas;
n) Gestão do Contencioso Judicial;
o) Preparação de minutas de acordos, protocolos ou contratos a ce-

lebrar pelo município;
p) Instrução dos Processos de Contraordenação e das Execuções 

Fiscais;
q) Gestão das Apólices de Seguros do município;

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam:
a) Julgados de Paz e CIAC — Centro de Informação Autárquica ao 

Consumidor;
b) Um Núcleo de Contraordenações e Execuções Fiscais;
c) Um Núcleo de Apoio Administrativo.

2)Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial
Missão — Garantir a regularidade financeira, eficiência, eficácia e 

economia dos serviços municipais, através de uma gestão rigorosa dos 
recursos financeiros, patrimoniais e a salvaguarda da conformidade 
legal:

a) Elaboração dos documentos previsionais (Grandes Opções do 
Plano e Orçamento) e de prestação de contas (Relatório de Gestão e 
Conta de Gerência);

b) Manter organizada a contabilidade orçamental;
c) Arrecadar as receitas municipais e proceder ao pagamento das 

respetivas despesas;

d) Assegurar a Gestão Financeira e da Tesouraria;
e) Promover a execução da Contabilidade Geral e Analítica;
f) Gerir o Economato e implementar uma gestão integrada dos artigos 

armazenáveis;
g) Assegurar o inventário, o cadastro, o registo e gestão dinâmica do 

património móvel e imóvel municipal;
h) Fornecer a informação que sustente decisões de valorização, alie-

nação, aquisição, cedência, manutenção ou outras formas de oneração 
do património municipal;

i) Apoiar a atividade do Revisor Oficial de Contas;

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam:
a) Tesouraria;
b) Património e Economato.

3) Divisão de Modernização e Tecnologias
Missão — Definir, planear, instalar e gerir os sistemas integrados 

de informação e comunicação, nomeadamente nas vertentes das redes 
internas de comunicação, segurança, hardware e software, de acordo com 
os requisitos da estratégia de modernização técnica e administrativa.

a) Acompanhamento do Simplex Autárquico;
b) Assegurar o Sistema de Informação Geográfica — Atualização 

da cartografia e execução e manutenção do cadastro do território mu-
nicipal

c) Garantir a gestão dos sistemas informáticos (Redes, Equipamentos 
e softwares);

d) Gestão da Internet e Intranet;
e) Gestão das telecomunicações;
f) Gestão da Base de Dados da Toponímia Municipal e Atribuição 

de Números de Polícia;

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam:
a) Um Núcleo de Atendimento ao Cidadão.

Na dependência direta do Diretor de Departamento ficam:
a) O Serviço de Compras Municipais, assegurando a gestão opera-

cional das aquisições de bens, serviços e das empreitadas;
b) Um Núcleo de Atas, Expediente e Serviços Gerais, que assegura e 

coordena o apoio às Atas da Câmara Municipal, o Expediente Geral, os 
Serviços de Reprografia, de Telefone, da Portaria, Limpeza do edifício 
sede do município;

c) Um Núcleo de Apoio Administrativo à Assembleia Municipal.

II. Integradas no Departamento de Planeamento e Gestão do Território:
1 — Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
Missão — Elaborar documentos de planeamento e prospetiva munici-

pal, promover e gerir os procedimentos no âmbito dos Planos Municipais 
de Ordenamento do Território e a respetiva execução programada, assim 
como a sua monitorização e avaliação, e proceder à gestão dos proces-
sos e procedimentos no âmbito das operações urbanísticas, incluindo a 
condução da respetiva fiscalização administrativa:

a) Elaborar documentos de planeamento e prospetiva municipal no 
sentido de fornecer um apoio técnico à formulação de políticas, ao 
planeamento estratégico e operacional;

b) Coordenar os trabalhos de elaboração e ou revisão de planos mu-
nicipais estratégicos ou setoriais;

c) Promover e assegurar a condução dos procedimentos de elabora-
ção/ revisão/ alteração/ retificação/suspensão dos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território;

d) Acompanhar e colaborar na elaboração dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) previstos no sistema de gestão territorial de âmbito 
supramunicipal, regional e nacional;

e) Elaborar planos de salvaguarda e valorização do património mu-
nicipal paisagístico e edificado;

f) Elaborar e ou promover alterações nos regulamentos municipais de 
urbanização e ou de edificação, bem como dos regulamentos relativos ao 
lançamento e liquidação das taxas e prestação de caução que, nos termos 
da lei, sejam devidas pela realização de operações urbanísticas;

g) Monitorizar e facilitar a implementação dos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território em vigor, designadamente do previsto nas 
suas disposições de programação, execução e operacionalização;

h) Desenvolver estudos de ocupação urbana conjunta para as áreas 
integradas em Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 
previstas no PDM, bem como das unidades de execução, sistemas de 
execução e dos respetivos mecanismos de perequação compensatória 
a aplicar;
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i) Assegurar a criação de Unidades de Execução, de acordo com o 
previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, e 
promover a sua operacionalização, incluindo a coordenação do processo 
negocial com os proprietários, sempre que este se revele necessário;

j) Elaborar o relatório sobre o estado do ordenamento do território 
municipal, de acordo com o previsto no Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial, mantendo atualizado o respetivo sistema 
de recolha e tratamento de informação;

k) Apreciar pedidos de realização de operações urbanísticas no âmbito 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação sujeitos a controlo 
prévio, preparando toda a instrução dos respetivos procedimentos, in-
cluindo a recomendação de decisão;

l) Realizar a gestão dos procedimentos de consulta no âmbito do 
licenciamento, autorização, ou comunicação prévia, incluindo a articu-
lação com os restantes serviços municipais e às entidades externas que 
se devam pronunciar;

m) Promover a realização de vistorias, notificações e embargos no 
âmbito do previsto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
bem como na restante legislação nacional conexa;

n) Assegurar a fiscalização administrativa do cumprimento das nor-
mas legais e regulamentares da competência do Município, bem como 
de deliberações ou decisões dos órgãos municipais nos domínios de 
urbanização e edificação;

o) Promover e ou colaborar nos procedimentos administrativos de 
classificação de bens imóveis e definição/ revisão de zonas especiais 
de proteção;

p) Promover os restantes licenciamentos municipais.

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam:
a) Um Núcleo de Apoio Administrativo;
b) Fiscalização Urbanística.

2 — Divisão de Equipamentos e Infraestruturas
Missão — Garantir a prestação de serviços urbanos, de modo a as-

segurar o regular funcionamento do espaço urbano, a conservação e 
manutenção de equipamentos e infraestruturas do domínio público e 
privado Municipal e assegurar a realização de obras por administração 
direta, contribuindo para a qualidade de vida das populações e segurança 
do espaço público:

a) Contribuir para a qualidade de vida, através da promoção, gestão 
e manutenção dos parques, jardins e espaços verdes;

b) Assegurar a gestão operacional dos Cemitérios Municipais;
c) Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou florestal e as 

manchas de vegetação espontânea;
d) Garantir a gestão e manutenção das Fontes Ornamentais;
e) Controlar e Fiscalizar os Parques Infantis e a utilização das insta-

lações sanitárias públicas;
f) Assegurar a limpeza das vias municipais não urbanas;
g) Gerir o mobiliário urbano;
h) Assegurar as condições de segurança e conforto dos Equipamentos 

e Edifícios Municipais e dos Centros Escolares, realizando as respetivas 
intervenções de conservação, manutenção e reparação;

i) Garantir os níveis de serviço e a qualidade das infraestruturas mu-
nicipais, planeando e gerindo as respetivas intervenções de manutenção 
e reparação;

j) Planear e realizar obras por Administração Direta;
k) Controlar e gerir o estaleiro municipal e os respetivos equipamentos, 

máquinas e viaturas;
l) Efetuar obras por conta de particulares, sob prévia notificação, 

nomeadamente demolições e despejos;
m) Assegurar as atividades técnicas e de gestão relativas à iluminação 

pública e à manutenção das instalações e equipamentos elétricos.

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam:
a) Um Núcleo de Apoio Administrativo;
b) Parque de Máquinas e Viaturas;
c) Oficinas e Armazéns;
d) Topografia, Desenho e Medições;
e) Fiscalização de Obras.

3 — Divisão de Estudos e Gestão de Fundos Comunitários
Missão — Promover e gerir os estudos, projetos, candidaturas, e 

contratos de financiamento, coordenando a respetiva execução atra-
vés da gestão financeira e do controlo da execução física das ações 
financiadas, e coordenação das atividades municipais de promoção e 
estímulo ao desenvolvimento de atividades económicas relevantes para 
o concelho e região:

a) Identificar e promover oportunidades de financiamento de projetos 
municipais;

b) Elaborar e gerir as Candidaturas a Programas Comunitários e 
Contratos -Programa;

c) Assegurar a gestão da execução física e financeira dos projetos 
financiados, através da execução, acompanhamento e controlo das res-
petivas ações e atividades;

d) Controlar e acompanhar as ações necessárias ao cumprimento dos 
contratos de financiamento, desenvolvidas por outros serviços municipais 
em projetos financiados;

e) Organizar os Dossiers e elaborar os Relatórios de Execução dos 
projetos e atividades com financiamento;

f) Promover, coordenar e acompanhar os estudos e projetos com 
relevância especial para o concelho e região;

g) Realizar a assistência técnica a outras entidades apoiadas pelo 
município, na realização de candidaturas de financiamento;

h) Identificar e promover estudos sobre o desenvolvimento de no-
vas fontes de financiamento para o município e assegurar a respetiva 
estruturação;

i) Promover e elaborar os estudos e estratégias de intervenção mu-
nicipal concernentes à promoção e estímulo ao desenvolvimento de 
atividades económicas relevantes para o concelho e região;

j) Coordenar, planear e gerir as atividades e projetos municipais de 
promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades económicas rele-
vantes para o concelho e região;

k) Promover e participar em atividades e estruturas de desenvolvi-
mento económico e de inovação e competitividade;

l) Assegurar a articulação com outras instituições com atividade na 
promoção do emprego e no desenvolvimento de atividades económicas;

m) Promover e coordenar medidas de criação e desenvolvimento de 
infraestruturas e redes tecnológicas e da generalização pública do uso 
das novas tecnologias de informação, como ferramenta de desenvolvi-
mento económico.

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica:
a) Um Núcleo de Apoio Administrativo.

4 — Serviços de Ambiente e Mobilidade
Missão — Assegurar a qualidade ambiental e níveis adequados de 

mobilidade no concelho, através da elaboração de estudos e da promo-
ção de atividades nestas áreas que contribuam simultaneamente para o 
acesso da comunidade a informação relevante para a qualidade de vida 
e para o desenvolvimento sustentável do Concelho.

a) Conceber os meios e promover as medidas de prevenção, proteção, 
e sensibilização da qualidade ambiental;

b) Coordenar, promover e acompanhar os estudos, medidas e ativi-
dades de natureza ambiental;

c) Garantir a programação e gestão dos equipamentos municipais de 
monitorização e divulgação ambiental;

d) Gerir a implementação da Agenda 21 do concelho;
e) Apoiar e promover o desenvolvimento rural sustentável através 

de intervenções ao nível da gestão e valorização de produtos florestais, 
agrícolas, e pecuários;

f) Assegurar o planeamento e a realização de estudos e pareceres na 
área da sinalização Horizontal, Vertical, de Orientação e placas topo-
nímicas;

g) Elaborar e executar projetos de intervenção nas áreas da mobilidade, 
estacionamento, trânsito e transportes;

h) Fiscalizar a concessão dos Transportes Urbanos, do Estacionamento 
subterrâneo e da Central de Transportes;

i) Participar em ações ligadas à mobilidade para Todos, em particular 
das pessoas de mobilidade reduzida, e à educação rodoviária Infantil;

j) Assegurar a gestão dos processos de veículos em fim de vida;
k) Elaborar e manter o cadastro de rodovias municipais e sinalização 

viária do concelho.

III. Unidades orgânicas não integradas em unidades orgânicas nu-
cleares:

1 — Divisão de Ação Social e Saúde
Missão — Promover o bem -estar da população, através do desenvol-

vimento de condições favoráveis de acesso ao desenvolvimento social, 
com recurso a serviços e atividades de ação social e saúde, e apoiar a 
comunidade em colaboração e articulação com as instituições do setor:

a) Elaborar diagnósticos e propor medidas de apoio à modernização e 
aperfeiçoamento da rede de proteção e apoio social, saúde, e juventude 
existente no município, avaliando as condições das valências de atua-
ção e a qualidade dos equipamentos, e na definição de soluções para a 
resolução de situações a descoberto;

b) Promover o desenvolvimento e integração social das famílias e dos 
cidadãos na comunidade, através do apoio e implementação de estudos, 
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planos, projetos, medidas e ações que visem solucionar os problemas 
detetados, em especial nas situações de populações vulneráveis tais como 
terceira idade, desempregados, portadores de deficiências, crianças e 
jovens, entre outros;

c) Apoiar a intervenção e representação do Município, nas organi-
zações e estruturas de ação social, saúde e juventude com intervenção 
no concelho, designadamente Rede Social, Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco, Eixo Atlântico, e nas demais parcerias 
neste âmbito;

d) Assegurar a articulação com outras instituições do setor e a con-
tinuidade de formas de colaboração com outras entidades, públicas ou 
privadas, que intervenham no campo da ação social, saúde e juventude;

e) Programar e organizar ações destinadas aos jovens do Concelho, 
bem como contribuir para a integração das políticas camarárias numa 
perspetiva de permanente atenção aos problemas específicos das ca-
madas juvenis;

f) Efetuar diagnósticos e propor políticas de intervenção de carências 
de cuidados de saúde e qualidade de vida;

g) Assegurar a gestão do Banco de Voluntariado, da Unidade Móvel 
de Saúde, da Oficina Domiciliária, do Cartão Municipal de Famílias 
Numerosas e do Cartão do Idoso;

h) Promover e divulgar informação sobre as redes e parcerias existen-
tes e, simultaneamente procurar a criação de incentivos à participação 
dos cidadãos nestas, nomeadamente através da integração, criação e 
articulação de estruturas de voluntariado.

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica:
Um Núcleo de Apoio Administrativo.

2 — Divisão de Educação, Desporto e Juventude
Missão — Qualificar o sistema de educação e ensino no municí-

pio, dotando a rede educativa de melhores condições tanto no aspeto 
pedagógico como no aspeto físico e promovendo o rompimento de 
situações de isolamento Apoiar o desenvolvimento da comunidade e 
desportiva e recreativa, promovendo um aumento da qualidade de vida 
dos cidadãos:

a) Monitorização da carta educativa e promover a sua revisão;
b) Assegurar a ação social escolar;
c) Gerir os transportes escolares;
d) Elaborar programas funcionais dos edifícios escolares e acompanhar 

e apoiar, através de pareceres técnicos, as ações de construção, reparação 
ou manutenção do parque escolar;

e) Gestão dos Edifícios escolares do Pré -Escolar e do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico;

f) Assegurar os serviços de apoio à família e ação social escolar 
(transportes escolares, refeições escolares e outros que se considerem 
relevantes)

g) Gestão Pessoal não Docente pertencente aos quadros do muni-
cípio;

h) Gestão da Escola Fixa de Trânsito;
i) Promover e operacionalizar medidas de desenvolvimento do des-

porto, políticas de apoio à juventude e apoio ao Associativismo Des-
portivo;

j) Organização das Férias Desportivas;
k) Gestão dos Polivalentes Desportivos;
l) Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal;
m) Proporcionar estruturas materiais de acolhimento à formação, está-

gio e aperfeiçoamento dos praticantes, técnicos e dirigentes desportivos, 
desde a aprendizagem até à alta competição;

n) Celebrar com associações e instituições públicas ou privadas, 
protocolos que permitam o a utilização das instalações desportivas 
pelos agentes desportivos;

o) Gestão da Piscina Municipal; Aumentar os índices de prática des-
portiva regular e de recreação da população do concelho em particular 
e da restante população em geral;

p) Responder às necessidades de manutenção e melhoria dos índices 
de saúde da população, criando hábitos de prática desportiva regular, 
como estilo de vida ativo e saudável;

q) Fomentar a organização de eventos desportivos de interesse mu-
nicipal.

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica:
Um Núcleo de Apoio Administrativo.

3 — Serviços Municipais de Cultura e Turismo
Missão — Coordenar e promover o desenvolvimento das atividades 

culturais e turísticas:
a) Promover e incentivar a criação e difusão da cultura nas suas 

variadas manifestações, de acordo com programas específicos, em con-

vergência com a estratégia de promoção turística, valorizando os espaços 
e equipamentos disponíveis;

b) Dinamizar, coordenar e programar a atividade cultural do municí-
pio, através de iniciativas municipais ou de apoio a ações dos agentes 
locais;

c) Promover ou incentivar as atividades de animação em equipamentos 
municipais;

d) Promover o intercâmbio cultural;
e) Fomentar e apoiar o associativismo, no âmbito da difusão dos 

valores culturais do município e da defesa do seu património cultural;
f) Propor critérios de apoio às coletividades, associações e outros 

agentes culturais;
g) Propor a publicação ou apoio à publicação de obras ou outros 

suportes de difusão dos valores culturais do município.
h) Promover o município em termos turísticos, impulsionando a 

criação das condições estruturais necessárias, nomeadamente na área do 
turismo de negócios, e dinamizando a sua imagem no exterior;

i) Acompanhar e estudar a procura turística local, criando condições 
para a sua consolidação e crescimento;

j) Criar e gerir uma base de dados sobre a oferta turística existente, 
nomeadamente em termos de hotelaria, restauração e similares;

k) Programar e promover, por iniciativa municipal, ou com colabo-
ração de entidades vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às 
atividades económicas, nomeadamente feiras e exposições;

l) Organizar eventos e outras ações de promoção e animação das zonas 
de comércio e restauração;

m) Difundir informação de interesse para os agentes de promoção 
turística do concelho;

n) Apoiar a realização de eventos culturais, desportivos e lúdicos, em 
articulação com os serviços competentes, que enriqueçam o calendário 
local de animação e a notoriedade do município;

o) Promover as ações tendentes à captação de eventos com impacte 
turístico relevante;

p) Editar materiais informativos e promocionais sobre a oferta tu-
rística local;

Na dependência direta do Chefe dos Serviços fica:
Um Núcleo de Apoio Administrativo.

Na direta dependência do Presidente da Câmara ficam ainda os ser-
viços:

A. Gabinete de Protocolo e Informação
Missão — Aproximar o Município dos cidadãos e promover a imagem 

e as relações do Concelho a nível nacional e internacional:
a) Preparar as cerimónias protocolares que são da responsabilidade 

do município;
b) Apoiar as Relações Institucionais;
c) Relações Internacionais e Gestão das Geminações;
d) Coordenar a edição de quaisquer publicações de caráter informativo 

regular que visem a promoção e divulgação das atividades dos serviços 
municipais e as deliberações e decisões dos órgãos autárquicos;

e) Estabelecer relações de colaboração com os meios de comuni-
cação social em geral, e em especial com os de expressão regional e 
local, procedendo à recolha, análise e divulgação das notícias, trabalhos 
jornalísticos ou opiniões publicadas sobre o Concelho e a atuação dos 
órgãos e serviços autárquicos;

f) Colaborar na preparação de exposições, apresentações ou outros 
meios audiovisuais, relativos à atividade camarária;

g) Coordenar o site oficial da autarquia na Internet, garantindo a 
atualização e adequação dos seus conteúdos;

h) Divulgar as atividades da câmara, zelando pela sua boa imagem;
i) Proceder à gestão corrente da inserção da publicidade do Município 

nos diversos meios, bem como dar execução aos planos de ocupação 
de espaços publicitários que sejam propriedade municipal ou que lhe 
estejam, a qualquer título, cedidos;

B. Gabinete de Auditoria
Missão — Exercício do controlo dos serviços municipais e empresas 

municipais, nos diversos domínios, Identificar e avaliar as atuais ou 
potenciais situações de risco e verificar a adequação e a eficácia do 
sistema de controlo interno instituído pelos órgãos competentes, com 
vista a assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares 
e a prossecução dos objetivos fixados:

a) Proceder às auditorias internas, inspeções, sindicâncias, inquéritos 
ou processos de meras averiguações;

b) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência 
dos serviços e a modernização do seu funcionamento, dirigindo -o aos 
órgãos da autarquia;
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c) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de 
munícipes sobre o funcionamento dos serviços municipais, propondo, 
se for caso disso, medidas destinadas a corrigir procedimentos julgados 
incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou interesses 
legalmente protegidos;

d) Apoiar o executivo na definição de objetivos anuais da qualidade, 
sua concretização e seguimento;

e) Promover iniciativas de divulgação dos conceitos e práticas 
de qualidade, bem como de ações de sensibilização para a quali-
dade, quer junto dos munícipes, quer junto dos colaboradores do 
município;

f) Analisar os sistemas de informação e de controlo interno;
g) Acompanhar as auditorias externas promovidas, quer pelo muni-

cípio quer pelos órgãos de tutela inspetiva ou de controlo jurisdicional;
h) Coordenar a elaboração dos contraditórios aos relatórios de au-

ditoria externa.

C. Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias

Missão — Promover a aproximação ao cidadão e a descentraliza-
ção administrativa através da prestação de apoio técnico às Juntas de 
Freguesia:

a) Colaboração no desenvolvimento de estudos e projetos;
b) Acompanhar a elaboração e execução dos Protocolos de Coope-

ração;
c) Apoio técnico e logístico as Juntas de Freguesia nas obras a exe-

cutar por estas, com a colaboração dos diversos serviços da Câmara 
Municipal.

D. Aeródromo Municipal
Missão — Contribuir para o aumento de mobilidade da população, 

assegurando um serviço seguro e de qualidade:
a) Colaborar no planeamento e avaliação da atividade do Aeródromo 

Municipal
b) Promover a segurança, regularidade e eficiência da operação de 

aeronaves no aeródromo.
c) Zelar pela manutenção das condições de segurança na pista, cami-

nho de circulação e placa de estacionamento, nomeadamente quanto a 
obstáculos, vegetação e animais.

d) Apoiar os utentes do aeródromo em termos de acolhimento e 
informação.

e) Registo das aterragens nos documentos da aeronave quando so-
licitado.

f) Serviços de Informação Aeronáutica (AIS) asseguram a informação 
necessária à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea, 
no âmbito da sua área de responsabilidade.

g) Apoiar os serviços de proteção Civil.

E. Outros serviços
a) Gabinete da Presidência — Assessorar o Presidente da Câmara 

nos domínios da preparação da sua atuação política e administrativa, 
recolhendo e tratando a informação a isso necessária;

b) Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta — Funções de 
informação, formação, planeamento, coordenação e controlo em matéria 
de proteção civil, bem como assegura o desenvolvimento local das ações 
de defesa da floresta contra incêndios e promover a sua execução.

c) Gabinete do Médico Veterinário Municipal — Funções constantes 
do Decreto -Lei n.º 116/98, de 5 de Maio.

  
 206655085 

ANEXO II

Organograma

Proposta de adequação da estrutura dos Serviços Municipais em conformidade com A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 

 FREGUESIA DO BOM SUCESSO

Edital n.º 46/2013
Dário Figueiredo Acúrcio, presidente da Junta de Freguesia de Bom 

Sucesso, Município de Figueira da Foz, torna público, nos termos e para 
os efeitos previstos nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de no-

vembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de janeiro, que, cumprido o prazo de apreciação pública para reco-
lha de sugestões, e não tendo havido sugestões ou alterações a efetuar 
ao Projeto de Regulamento de Inventário e Cadastro do Património 
da Junta Freguesia de Bom Sucesso, publicado através do anúncio 
n.º 13721/2012”, foi o mesmo aprovado na integra pelo executivo em 
reunião de 7 de novembro de 2012 e homologado pela Assembleia de 
Freguesia realizada em 21 de dezembro de 2012.
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O Regulamento entra em vigor no dia após esta publicação no 
Diário da República, sendo afixado na secretária desta Freguesia 
onde poderá ser consultado no horário normal de expediente e no site 
www.freguesiabomsucesso.pt.

3 de janeiro de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia de Bom 
Sucesso, Dário Figueiredo Acúrcio.

306648484 

 FREGUESIA DE PECHÃO

Aviso n.º 641/2013

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchi-
mento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional e 1 posto de trabalho na categoria e carreira de assis-
tente técnico, do mapa de pessoal da Junta de Freguesia.
1.1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no art.9.º do Decreto-

-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, e art.19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, e na 
sequência de deliberação em reunião de executivo de 18 de dezembro 
de 2012 e autorização da Assembleia de Freguesia de 27 de dezembro 
de 2012, torna -se público que se encontram abertos procedimentos 
concursais comuns para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta autarquia, 
respetivamente:

Procedimento concursal A — 1 posto na categoria de assistente ope-
racional da carreira geral de assistente operacional (coveiro);

Procedimento concursal B — 1 posto na categoria de assistente técnico 
da carreira geral de assistente técnico (animador sociocultural)

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
na sua atual redação, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua atual redação, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 31 de julho, 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na sua atual redação e Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

3 — Para efeitos do preceituado no n.º 1 do art.4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, 
presumindo -se igualmente a inexistência de reservas de recrutamento 
constituídas pela ECCRC, porque não foram ainda publicitados quais-
quer procedimentos nos termos dos artigos 41.º e seguintes da referida 
Portaria.

4 — Prazo de validade: Os procedimentos concursais são válidos para 
o recrutamento de trabalhador necessário ao preenchimento do posto 
de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto no n.º 2 do art.40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

5 — Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição, 
competência ou atividade:

Procedimento concursal A — trabalho de campo inerente à função 
de coveiro que, para além das tarefas de inumação, exumação e trans-
ladação, inclui tarefas de limpeza de instalações, manuseamento de 
máquinas e equipamentos, manutenção de espaços verdes e limpeza de 
talhões e arruamentos.

Procedimento concursal B — apoio administrativo ao nível de ex-
pediente e atendimento, exercício de funções de secretariado do órgão 
executivo, bons conhecimentos de tecnologias de informação ao nível 
de produção de texto, imagem e páginas web, planificação e dinamiza-
ção de atividades culturais, dinamização de projetos de âmbito social 
e comunitário, atividades socioeducativas em ludoteca, monitorização 
de crianças e jovens, conceção de materiais de divulgação, promoção 
de atividades da autarquia.

6 — A descrição de funções em referência não prejudica a atribuição 
aos trabalhadores de funções, não expressamente mencionadas, que lhes 
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais os trabalhadores 
detenham qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional, nos termos do n.º 3 do art.43.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual redação.

7 — Local de trabalho: área geográfica da freguesia.
8 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recruta-

dos, numa das posições remuneratórias da categoria correspondente ao 
posto de trabalho a concurso, é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do pro-
cedimento concursal, nos termos do art.55.º da Lei n.º 12  -A/2008, de 
27 de fevereiro, na sua atual redação, conjugado com o art.26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, lei do Orçamento do Estado para 

2011 e Lei n.º 64 -B/2011, lei do Orçamento do Estado para 2012, sendo 
a posição remuneratória de referência, respetivamente:

Procedimento concursal A — 1.ªposição, nível 1, da categoria de 
Assistente operacional, a qual equivale à Retribuição Mínima Mensal 
Garantida 485€;

Procedimento concursal B — 1.ªposição, nível 5, da categoria de 
Assistente técnico, a qual equivale a 683.13€.

9 — Requisitos gerais de admissão:
Só podem ser admitidos a concurso os indivíduos que, até ao termo 

do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, satisfaçam os 
seguintes requisitos, previstos no art.8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na sua atual redação:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, convenção internacional ou por lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das Leis de vacinação obrigatória.

10 — Com vista ao cumprimento dos princípios orientadores da 
gestão dos recursos humanos na Administração Pública, de racionali-
zação e eficiência que devem presidir à atividade autárquica, no caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou 
que se encontrem em situação de mobilidade especial, proceder -se -á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida.

10.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho pre-
vistos no mapa de pessoal da freguesia, idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

11 — Nível habilitacional/área de formação:
Procedimento concursal A - escolaridade mínima obrigatória exigida 

para a função;
Procedimento concursal B — 12.ºano de escolaridade, não serão 

admitidos candidatos com habilitação inferior. Preferência por licen-
ciatura na área das letras.

12 — Prazo para apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar 
da data da publicitação do presente aviso no Diário da República.

13 — Formalização de candidaturas: através do preenchimento 
obrigatório do formulário de candidatura aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível nos serviços administrati-
vos da Freguesia, que deverá ser dirigido ao Presidente da Junta de 
Freguesia. Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte 
de papel.

A entrega da candidatura poderá ser efetuada pessoalmente nos 
serviços administrativos da Junta de freguesia, sito na rua Francisco 
Guerreiro, durante as horas normais de expediente (9h às 12h30/14h 
às 17h) ou remetido pelo correio, sob registo com aviso de receção, 
para a Junta de freguesia de Pechão, rua Francisco Guerreiro n.º 27, 
8700 -180 Olhão, até ao termo do prazo fixado, contando para este 
efeito a data de registo.

Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados sob pena 
de exclusão da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Currículo detalhado, datado e assinado;
d) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 

com o posto de trabalho, bem como da experiência profissional que 
detenham;

e) Quando aplicável, declaração emitida pelo Serviço a que o candi-
dato pertence, devidamente atualizada, da qual conste a modalidade de 
relação jurídica de emprego público que detém, o tempo de execução 
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de com-
plexidade das mesmas, bem como a avaliação de desempenho relativa 
ao último período, não superior a 3 anos, nos termos das alínea c) e d) 
do n.º 2 do art.11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01;

Os candidatos que exercem funções nesta autarquia estão dispensados 
da apresentação do documento indicado na alínea e).

14 — Quotas de Emprego (n.º 3 do art.3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3/2): o candidato com deficiência tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal;
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15 — Métodos de seleção, nos termos do art.53.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na sua atual redação e art.6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação:

Prova de conhecimentos(PC) — visa avaliar os conhecimentos aca-
démicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício da função.

Entrevista profissional de seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e 
sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidencia-
dos durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal. A EPS terá uma duração máxima de 20min.

Avaliação curricular (AC) visa avaliar o percurso curricular do can-
didato com Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeter-
minado, desde que o mesmo reunindo as condições previstas na lei não 
afaste este método por escrito em favor da prova de conhecimentos e 
da entrevista profissional de seleção.

Procedimento concursal A — A prova de conhecimentos será de 
natureza teórico-prática. A prova de conhecimentos terá a formulação 
de questões de forma oral e a simulação de casos práticos em cemitério 
e terá a duração máxima de 45min. Terá uma ponderação de 70 % na 
valoração final, sendo adotada a escala de 0 a 20 valores.

A EPS terá uma ponderação de 30 % na valoração final, sendo avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Procedimento concursal B — A prova de conhecimentos terá a natureza 
teórico-prática e forma escrita, em suporte papel, sem consulta, terá a dura-
ção de 1h e visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências 
técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função. Terá uma ponde-
ração de 70 % na valoração final, sendo adotada a escala de 0 a 20 valores.

A EPS terá uma ponderação de 30 % na valoração final, sendo avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Legislação de suporte:
Procedimento concursal A
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 

de janeiro — Competências e Funcionamento dos Órgãos Municipais;
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro — Estatuto Disciplinar dos traba-

lhadores que exercem funções públicas;
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro — Regime de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas (Capítulo II);
Regulamento interno do cemitério;
Noções básicas de higiene e segurança no trabalho;
Procedimento concursal B
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro;
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro — Estatuto Disciplinar dos traba-

lhadores que exercem funções públicas;
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro — Regime de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas (Capítulo II);
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 

de janeiro — Competências e Funcionamento dos Órgãos Municipais;
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15.1 — A valoração dos métodos referidos será convertida numa es-
cala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, 
através da aplicação das seguintes fórmulas de ordenação final:

OF = 0,70 PC + 0,30 EPS ou OF = 0,70 AC + 0,30 EPS

Em que:
OF = Ordenação Final
PC = Provas de conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
AC = Avaliação Curricular

16 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 3 art.30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, para a realização da audiência dos interessados nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados por uma das formas 
previstas no n.º 3 do art.30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na sua atual redação, para a realização dos métodos de seleção, com 
indicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter lugar, 
nos termos do art.32.º do mesmo diploma legal.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada um dos métodos 
de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, afixada em local visível e público das instalações da Junta de 
Freguesia de Pechão e disponibilizada na sua página eletrónica.

19 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do art.30.º da referida portaria.

20 — A lista unitária, após homologação, é publicada na 2.ª série do 
Diário da República, afixada em local visível e público das instalações 
da Freguesia e disponibilizada na respetiva página eletrónica;

Júris dos procedimentos
Procedimento concursal A — Presidente: Paulo Vasco Dias Salero 

(secretário da Junta), vogais efetivos: Custódio José Barros Moreno (pre-
sidente da Junta) e Maria Cristina Moreno Norte (assistente técnica).

Vogais suplentes: Vinebaldo Evangelista Ferradeira Charneca e José 
Manuel Paixão Mendinhos.

Procedimento concursal B — Presidente: Custódio José Barros Mo-
reno (presidente da Junta), vogais efetivos: Alexandra Isabel Pereira 
Duarte (tesoureira da Junta) e José Manuel Paixão Mendinhos (secretário 
da Assembleia de freguesia).

Vogais suplentes: Joana Matos e Gualter Vitorino Silva.
28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Freguesia, Custódio 

José Barros Moreno.
306646701 

 FREGUESIA DE SANDIM

Aviso n.º 642/2013
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que a lista unitária de ordenação final, homologada pelo 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia em 21 de dezembro de 2012, referente 
ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 
um posto de trabalho na carreira de técnico superior de serviço social, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Diário da República n.º 98 de 20 de 
maio de 2011, se encontra afixada em local visível e público das instalações 
desta entidade e publicitada na página eletrónica www.jf -sandim.pt.

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Ma-
nuel Joaquim da Mota Baptista.

306653935 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E TRANSPORTES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Despacho n.º 757/2013

Estrutura Organizacional
Ana Cristina Carrilho Manteiga, Presidente do Conselho de Administra-

ção dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Muni-
cipal de Portalegre, em cumprimento do disposto no artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23/10 e o n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, torna público que a Assembleia Municipal de Portalegre, 
reunida em sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012, aprovou, sob pro-
posta da Câmara Municipal, de 17 de dezembro de 2012, e do Conselho de 
Administração, de 11 de dezembro de 2012, o modelo de estrutura hierarqui-
zada dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Muni-
cipal de Portalegre, composta por uma unidade orgânica flexível (divisão 
municipal — dirigente intermédio de 2.º grau) e uma subunidade orgânica.

Tendo em conta o disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, foi ainda aprovado manter até final do respetivo período, 
as comissões de serviço dos Chefes de Divisão da Divisão Administrativa 
e Financeira e da Divisão Técnica, com os correspondentes efeitos tran-
sitórios quer na estrutura orgânica, quer no regulamento de organização 
interna, mantendo -se assim em vigor temporariamente devidamente 
adaptadas, enquanto os seus titulares se mantiverem em exercício, as 
disposições e competências previstas no regulamento de organização 
interna, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 17 de 
janeiro de 2011, relativas a estas Divisões.

Mais torna público que, nos termos das disposições legais aplicáveis, 
foi ainda aprovado o mapa de pessoal destes Serviços Municipalizados, 
com a indicação dos postos de trabalho necessários ao desenvolvimento 
das respetivas atividades em 2013.

A nova moldura organizacional dos Serviços Municipalizados de 
Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, entra em vigor 
no dia 1 de janeiro de 2013.

3 de janeiro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Ana Cristina Carrilho Manteiga.

206651578 
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PARTE I

 UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE

Anúncio n.º 11/2013

Licenciatura em Gestão

Ao abrigo dos artigos 75.º a 77.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 
24 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, 
publica -se a alteração à estrutura curricular e ao plano de estudos do 
curso de 1.º ciclo em Gestão, da Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL, anteriormente 
publicado pelo Anúncio 1213/2010, 2.ª série do Diário da República, 

n.º 24, de 4/2/2010. Estas alterações foram comunicadas à Direção -Geral 
do Ensino Superior no dia 21 de junho de 2012.

1 — Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Departa-
mento de Ciências Económicas e Empresariais.

2 — Curso: Gestão.
3 — Grau ou diploma: Licenciatura.
4 — Área científica predominante do curso: Gestão.
5 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 ECTS.
6 — Duração normal do curso: Seis semestres.
7 — Descrição da estrutura curricular e do plano de estudos:
7.1 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 

obtenção do grau ou diploma: 

Área científica Sigla

Gestão Ramo de Gestão Hoteleira

Obrigatórios Optativos Obrigatórios Optativos

Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 42 18 12 0
Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 71 34 46 0
Gestão Hoteleira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 0 0 78 0
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 17 0 11 0
Direito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 0 16 9 0
Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 0 4 5 0
Sociologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 0 4 0 0
Psicologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 0 8 4 0
Línguas Estrangeiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 0 10 5 10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 (1) 50 170 (1) 10

(1) Número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma.

 7.2 — Plano de estudos: 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

1.º semestre
Microeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 162 TP: 60 6
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Semestral 162 T: 30; P: 30 6
Contabilidade Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 162 TP: 75 6
Organização de Empresas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 108 TP: 45 4
Técnicas de Apoio à Economia e Gestão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 108 PL: 60 4
Instituições e Sociedade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 108 T: 45 4 Opcional.
Introdução à Sociologia Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S Semestral 108 T: 45 4 Opcional.

2.º semestre
Macroeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 162 TP: 60 6
Planeamento Empresarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Análise Microeconómica de Mercados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 135 TP: 60 5
Contabilidade Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Estatística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Semestral 135 PL: 45 5
Gestão da Informação e do Conhecimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . I Semestral 108 PL: 45 4 Opcional.
Direito Económico e Comunitário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 108 TP: 45 4 Opcional.
Pensamento e Evolução Económica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 108 TP: 45 4 Opcional.

3.º semestre
Economia Monetária e Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 135 TP: 45 5
Contabilidade Analítica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Economia Industrial e da Regulação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 135 TP: 45 5
Finanças Empresariais   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Métodos Quantitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Semestral 162 T: 30; PL: 45 6
Direito das Sociedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 108 TP: 45 4 Opcional.
Psicologia Aplicada à Gestão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P Semestral 108 TP: 45 4 Opcional.

4.º semestre
Mercados Financeiros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Economia e Gestão Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 162 T: 30 P: 30 6
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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Análise Financeira e de Projetos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 162 T: 30; P: 30 6
Economia e Finanças Internacionais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 135 TP: 45 5
Contabilidade de Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 108 TP: 45 4 Opcional
Sistemas Económicos Comparados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 108 TP: 45 4 Opcional
Direito Fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 108 TP: 45 4 Opcional
Comportamento Económico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P Semestral 108 TP: 45 4 Opcional

5.º semestre
Gestão Estratégica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Gestão de Pessoas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Opção   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5 Opcional
Opção   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5 Opcional
Opção   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/E/L Semestral 135 TP: 45 5 Opcional

6.º semestre
Gestão Comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Ética e Responsabilidade Social das Organizações . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Controlo de Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Opção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5 Opcional
Opção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5 Opcional
Opção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/E/L Semestral 135 TP: 45 5 Opcional

 Ramo: Gestão Hoteleira 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

1.º semestre
Microeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 162 TP: 60 6
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Semestral 162 T: 30; P: 30 6
Gestão de Alimentação e Bebidas I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 135 TP: 45 5
Organização de Empresas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 108 TP: 45 4
Projeto Aplicado I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 135 OT: 45 5
Fundamentos de Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4

2.º semestre
Macroeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E Semestral 162 TP: 60 6
Nutrição, Higiene Alimentar e Segurança no Trabalho . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Gestão de Alimentação e Bebidas II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Projeto Aplicado II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 135 OT: 45 5
Fundamentos de Hotelaria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Estágio F&B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 189 E: 180; OT: 9 7

3.º semestre
Psicologia aplicada à Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P Semestral 108 TP: 45 4
Gestão da Informação e do Conhecimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . I Semestral 135 PL: 45 5
Contabilidade Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 162 TP: 75 6
Direito das Sociedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 108 TP: 45 4
Gestão de Alojamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 162 TP: 45 6
Opção I   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Semestral 135  TP: 45 5 Opcional.

4.º semestre
Análise Financeira e de Projetos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 162 T: 30; P: 30 6
Técnicas de Alojamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Gestão de Eventos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 135 TP: 45 5
Contabilidade Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Estatística Aplicada ao Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Semestral 135 PL: 60 5
Opção II   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Semestral 135 TP: 45 5 Opcional.

5.º semestre
Gestão de Aprovisionamento e Logística  . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Gestão de Instalações e Equipamentos Hoteleiros. . . . . . . . . . . . H Semestral 135 TP: 45 5
Gestão Estratégica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Marketing   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Gestão de Pessoas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
Empreendedorismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G Semestral 135 TP: 45 5
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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

6.º semestre
Sistemas de Informação de Marketing e Turismo  . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Inglês para a Hotelaria e Turismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Semestral 135 TP: 45 5
Direito Turístico e Hoteleiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Semestral 135 TP: 45 5
Gastronomia e Vinhos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 108 TP: 45 4
Relações Públicas e Comunicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 135 TP: 45 5
Estágio Alojamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Semestral 189 E: 180; OT: 9 7

 7 de janeiro de 2013. — O Reitor da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Guilherme Freire Falcão de Oliveira.
206655077 

PARTE J1

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Declaração de retificação n.º 38/2013

Pelo meu despacho n.º 1/2013, de 3 de janeiro, foi alterada a compo-
sição dos júris dos procedimentos concursais para seleção dos titulares 
de cargos de dirigentes:

Diretor de serviços de Suporte à Atividade e diretor de serviços de 
Apoio ao Estudante — cargos de direção intermédia de 1.º grau, con-
forme os avisos n.os 13511/2012 e 13506/2012, respetivamente, publi-
cados no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 10 de outubro de 
2012;

Chefe de divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, 
chefe de divisão de Alimentação e Chefe de Divisão de Acolhimento 
e Integração — cargos de direção intermédia de 2.º grau, conforme os 
avisos n.os 13507/2012, 13508/2012 e 13509/2012, respetivamente, 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 10 de outubro 
de 2012.

Assim, onde se lê:
«Presidente — Licenciada Regina Helena Lopes Dias Bento, 

Administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade de 
Coimbra.

Vogais efetivos:
Licenciado João da Cruz Carvalho, Diretor dos Serviços de Ação 

Social da Universidade do Porto;
Professor Doutor António Manuel Ferreira Martins, Professor Au-

xiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.»

deve ler -se:
«Presidente — Doutora Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lo-

pes Marques de Almeida, Vice -Reitora da Universidade de Coimbra.
Vogais efetivos:
Licenciado João da Cruz Carvalho, Diretor dos Serviços de Ação 

Social da Universidade do Porto;
Doutora Susana Margarida Faustino Jorge, Professora Auxiliar da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.»
3 de janeiro de 2013. — O Reitor, João Gabriel Silva.

206652363 

Depósito legal n.º 8815/85 ISSN 0870-9963

II SÉRIE Diário da República Eletrónico:

Endereço Internet: http://dre.pt

Contactos:

Correio eletrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750


