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Regulamento da Organização dos Serviços Municipais

Preâmbulo

Para cumprir o objetivo da prossecução do interesse público ao nível local, os municípios deverão dispor de
serviços municipais organizados em moldes que lhes permitam dar resposta às solicitações decorrentes das
suas atribuições. Neste contexto, revela-se sobremaneira relevante o processo de descentralização de
atribuições, em diversos domínios, da administração central para as autarquias locais. Este processo vem
exigir modelos de funcionamento e repartição de competências que sejam capazes de responder de forma
económica, eficiente e eficaz ao catálogo de atribuições que perfazem o âmbito de intervenção municipal.
As autarquias locais devem, portanto, ser dotadas de modelos organizacionais capazes de alcançar uma
administração eficaz e eficiente no desempenho das suas funções, numa lógica de simplificação e
racionalização dos serviços e de procedimentos administrativos e de aproveitamento dos recursos
disponíveis.

Em 2009, foi publicado o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabeleceu um novo
enquadramento jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, garantindo uma maior
operacionalidade dos serviços autárquicos. Posteriormente, e tendo em vista a melhoraria dos níveis de
eficiência da Administração Pública, nomeadamente por via da eliminação de redundâncias, simplificação de
procedimentos e reorganização dos serviços, foi publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, através da
qual se procedeu à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30ABR, 64-A/2008, de 31DEZ, 3-B/2010, de 28ABR, e 64/2011, de 22DEZ, que aprova o
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração, Central, Regional e Local do
Estado. O Município de Penamacor assume como uma das suas prioridades estratégicas a promoção da
modernização da administração municipal como elemento fundamental para uma governação autárquica
qualificada. Com o presente Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, pretende-se reforçar o
contributo da Administração Municipal para o desenvolvimento do concelho, promovendo uma
administração mais eficaz, eficiente e modernizada na prossecução das suas atribuições. Na sua elaboração
foram tidos em consideração os princípios e critérios definidos no Decreto- Lei n.º 305/2009, de 23OUT, e na
Lei n.º 49/2012, de 29AGO. O Município de Penamacor, aprovou um regulamento na sua assembleia
municipal de 30 de Dezembro de 2016, regulamento este que nesta sede é aperfeiçoado, indo ao encontro
das reais necessidades organizativas e funcionais do Município. O presente Regulamento da Organização dos
Serviços Municipais é elaborado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República
Portuguesa, da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12SET, artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23OUT, e do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
49/2012, de 29AGO, nos termos do art. 98º a 100º do decreto-lei nº 4/2015, de 7JAN.

CAPÍTULO I

SECÇÃO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
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Âmbito e aplicação

O presente regulamento tem como objetivo delimitar a estrutura orgânica dos serviços municipais do
Município de Penamacor definindo as principais competências, atribuições e princípios que devem nortear o
funcionamento dos mesmos.

DOS OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS DE ACTUAÇÃO

Artigo 2º

Visão

O Município de Penamacor orienta a sua ação com vista à promoção e dinamização do concelho a nível
económico, social e ambiental no sentido de o transformar num concelho dinâmico, competitivo e solidário,
no contexto da globalização e da sociedade do conhecimento.

Artigo 3º

Missão

O Município tem como missão corresponder às aspirações dos cidadãos, mediante a promoção de políticas
públicas inovadoras, apostando na aplicação sustentável dos recursos disponíveis e na qualidade da
prestação dos serviços.

Artigo 4º

Objetivos gerais

No desempenho das suas atribuições e competências os serviços municipais devem prosseguir os seguintes
objetivos:

a) Melhoria da qualidade de vida dos Munícipes, promovendo um serviço e espaço públicos de qualidade
garantindo a inclusão, a integração, a solidariedade e o bem-estar social;

b) Obtenção de elevados índices de melhoria na prestação de serviços à população, respondendo de forma
célere às suas necessidades e aspirações;

c) Obtenção de ganhos de eficiência e de eficácia, através de uma análise exaustiva e ponderada de recursos
disponíveis, recursos humanos, materiais e financeiros e proceder à sua correta adequação, otimização e
reafectação;

d) Criação de fatores de diferenciação competitivos alicerçados no quadro de recursos
naturais/históricos/patrimoniais e identitários de Penamacor;

e) Identidade territorial e urbanística, fomentando instrumentos de planeamento que garantam o
desenvolvimento urbanístico equilibrado do concelho, a coesão demográfica e social, a dinamização das
atividades económicas e a sustentabilidade económica da população;

f) Desenvolvimento de novas estratégias para atração de investidores e dinamização de atividades
económicas ligadas à criação de emprego;
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g) Afirmação concelhia através do reforço da identidade e da valorização de recursos endógenos.

SECÇÃO II

ESTRUTURA ORGÂNICA

Artigo 5º

Organização interna dos serviços

1 - A organização dos serviços municipais obedece ao modelo estrutural hierarquizado da seguinte forma:
a) Estrutura flexível - composta por unidades orgânicas flexíveis, correspondendo a divisões municipais,
lideradas por dirigente intermédio de 2.º grau, e por unidades orgânicas, designadas por unidades técnicas,
lideradas por dirigente intermédio de 3.º e 4.º grau.
2 - Para efeitos do presente regulamento, consideram-se:
a) «Unidades orgânicas» as unidades flexíveis lideradas por dirigentes intermédios;
b) «Unidade técnicas» unidades flexíveis lideradas por dirigentes intermédios de 3.º e 4.º grau;
c) «Subunidades orgânicas» as unidades, designadas por secções, lideradas por coordenadores técnicos.

Artigo 6.º

Tipo de organização

 O Município de Penamacor adota o modelo de estrutura hierarquizada, tendo em conta a simplicidade de
níveis hierárquicos a flexibilidade e a boa articulação/colaboração entre todos os serviços.

Artigo 7º

Composição das Unidades Orgânicas

1 - Os serviços da Autarquia organizam-se internamente de acordo com o modelo de estrutura
hierarquizada, sendo fixados os seguintes limites máximos para a estrutura interna:
a) 2 Unidades orgânicas correspondentes a divisões municipais, lideradas por dirigentes intermédios de 2.º
grau;
b) 2 Unidades orgânicas, correspondentes a unidades técnicas, lideradas por dirigentes intermédios de 3.º
4.º grau;
c) 3 Subunidades orgânicas, correspondentes a secções, chefiadas por um coordenador técnico.

2- Incluem-se ainda no Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços Municipais Unidades de
Assessoria ao Presidente da Câmara denominados de Gabinetes, que pela sua estrutura e determinação
legal devem depender hierarquicamente e de forma direta do Presidente da Câmara. O número máximo de
Gabinetes é fixado em 5 (cinco).

Artigo 8º

Estrutura hierarquizada
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1 – A organização dos serviços é a que decorre do organigrama e do mapa de pessoal legalmente aprovado
pelos órgãos municipais competentes, tendo em conta o número de unidades orgânicas flexíveis e
subunidades orgânicas fixadas.

2 - Para prossecução das atribuições que legalmente lhe estão cometidas, o Município de Penamacor dispõe
do apoio consultivo do Conselho Cinegético Municipal, da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Local de Ação Social, da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens e da Comissão Municipal de Proteção Civil, sem prejuízo da criação e instalação de
outros órgãos consultivos, nos termos previstos na lei.

3 – A responsabilidade direta pelo funcionamento de cada um dos serviços pertence ao respetivo superior
hierárquico, ou ao presidente da Câmara nas áreas em que os lugares de direção não estejam preenchidos.

4 – O presidente da Câmara Municipal e os vereadores em regime de permanência podem dispor de
gabinetes de apoio, nos termos e com a composição prevista na lei, competindo ao presidente decidir sobre
a respetiva instalação.

5– A Câmara Municipal dispõe, ainda, na dependência direta do Presidente da Câmara, dos seguintes
gabinetes que prestam apoio aos órgãos e serviços municipais:

5.1. Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereação;

5.2- Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas;

5.3- Gabinete Jurídico;

5.4- Gabinete de Sistemas de Informação;

5.5- Gabinete de Gestão Operacional.

Artigo 9.º

Atribuições comuns das unidades orgânicas flexíveis

a) Proceder à distribuição e mobilidade do pessoal afeto;

b) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos e normas que forem
julgados necessárias ao correto exercício da sua atividade, bem como propor as medidas de política
adequada no âmbito de cada serviço;

c) Colaborar na elaboração do orçamento, plano plurianual de investimentos e documentos de prestação de
contas;

d) Emitir requisições internas, tendo em vista a aquisição de bens e serviços e, bem assim, a execução de
empreitadas de obras públicas;

e) Coordenar a atividade dos serviços e assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos
determinados;

f) Promover o arquivo dos documentos e processos, após a sua conclusão;
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g) Zelar pela conservação do património afeto;

h) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos funcionários e demais pessoal afeto;

i) Preparar, quando disto incumbidos, estudos e análises acerca de assuntos que careçam de tratamento
ulterior;

j) Assegurar que a informação necessária circule entre os serviços, com vista ao seu bom funcionamento;

k) Promover a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente ou dos
Vereadores com competências delegadas, no âmbito das suas competências e nas áreas dos respetivos
serviços;

l) Executar outras funções que no âmbito das suas competências lhe sejam superiormente solicitadas.

Artigo 10.º

Atribuições comuns dos responsáveis das unidades orgânicas flexíveis (chefes de divisão)

1-São competências dos dirigentes intermédios de 2.º grau (chefes de divisão) nomeadamente:

a) Dirigir os serviços compreendidos na respetiva divisão, definindo objetivos de atuação da mesma, tendo
em conta os planos gerais estabelecidos, a competência da divisão e a regulamentação interna;

b) Distribuir pelos trabalhadores as diversas tarefas que lhe forem cometidas;

c) Assegurar a economia, a eficiência e a eficácia de todos os recursos e processos de trabalho da divisão;

d) Zelar pelas instalações a seu cargo e respetivo recheio;

e) Assegurar a elaboração dos relatórios de atividade da divisão;

f) Emitir, através de ordens de serviço, as instruções necessárias à perfeita execução das tarefas cometidas;

g) Coordenar as relações entre secções;

h) Superintender, fiscalizar e inspecionar o funcionamento dos serviços;

i) Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal, comunicando ao Presidente da Câmara as infrações de que
tenha conhecimento;

j) Participar da classificação de serviço dos funcionários;

k) Manter uma estreita colaboração com os restantes serviços do Município, com vista a prosseguir um
eficaz e eficiente desempenho da respetiva divisão;

l) Fornecer todos os elementos necessários e colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento,
relatório de atividades e contas de gerência da Câmara em todas as matérias que corram na respetiva
divisão;

m) Remeter aos serviços respetivos os avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos e ordens de serviço
com vista ao seu conhecimento, registo e arquivo;
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n) Proceder ao controle efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimentos do período normal de
trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica;

o) Executar outras funções que as leis, regulamentos, deliberações ou despachos lhes impuserem.

2-Os titulares dos cargos de direção intermédia de 2º grau (chefes de divisão) são recrutados, nos termos da
lei, decorrendo a sua remuneração da legislação em vigor sendo-lhes ainda abonadas despesas de
representação nos termos legais conforme previsto no art. 24 nº 1 e 2 da lei 49/2012.

Artigo 11.º

Atribuições comuns dos responsáveis das unidades orgânicas flexíveis

São Competências do dirigente intermédio de 3.º e 4.º grau (Coordenador de Unidade Funcional)
nomeadamente:

a) Coadjuvar o titular da direção intermédia de 2.º grau de que dependa hierarquicamente se existir;

b) Exercer as competências da unidade orgânica (Unidade Funcional) que se encontra a dirigir;

c) Orientar, controlar e avaliar a unidade orgânica que se encontra a dirigir;

d) Gerir os equipamentos e materiais bem como os recursos técnicos e humanos que constitui a respetiva
unidade;

e) Gerir de forma eficiente e eficaz a qualidade técnica dos serviços prestados bem como a execução dos
programas e atividades no cumprimento dos objetivos;

f) Exercer as demais tarefas que lhe forem superiormente atribuídas de acordo com a competência e função
que desempenha.

Artigo. 12º

Recrutamento para os cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º grau
1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º grau são recrutados de entre os trabalhadores
em funções públicas, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de
funções de direção, coordenação e controlo.

Artigo 13.º

Atribuições comuns dos responsáveis das subunidades orgânicas flexíveis (coordenadores técnicos)

Compete aos coordenadores técnicos responsáveis por uma ou mais subunidades nomeadamente:

a) Dirigir e orientar o pessoal da subunidade orgânica a seu cargo, bem como manter a ordem e disciplina na
unidade de trabalho que coordena, advertindo os trabalhadores que se mostrem pouco zelosos ou menos
assíduos ao serviço e ainda participar as faltas ou infrações disciplinares do pessoal que coordena;

b) Executar, fazer executar e orientar o serviço a seu cargo contribuindo para a eficiência e eficácia do
serviço;
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c) Entregar ao superior hierárquico os documentos, devidamente registados, conferidos e informados,
sempre que careçam do seu visto ou assinatura ou mereçam decisão superior;

d) Apresentar ao superior hierárquico sugestões consideradas por este, pertinentes com vista ao
aperfeiçoamento dos serviços;

e) Fomentar uma boa articulação com outras secções através da troca de informação considerada pertinente
para o bom funcionamento dos serviços;

f) Informar acerca do pedido de faltas e licenças do pessoal da secção;

g) Informar regularmente o superior hierárquico sobre a operacionalidade da sua subunidade;

h) Conferir todos os documentos de receita e despesa emitidos pelo serviço a seu cargo;

i) Resolver as dúvidas em matéria de serviço, apresentadas pelos trabalhadores da subunidade que tem a
seu cargo, expondo-as ao seu superior hierárquico quando não encontre solução aceitável ou necessite de
orientação;

j) Cumprir e fazer cumprir as regras internas da subunidade;

k) Elaborar informação sobre assuntos da competência da secção;

l) Zelar pelas instalações matérias ou equipamentos adstritos à subunidade, pugnando pela sua limpeza,
organização e asseio;

m) Executar outras tarefas que no âmbito das suas competências lhe sejam superiormente solicitadas.

SECÇÃO II

Atribuições e competências dos gabinetes e apoio consultivo

Artigo 14.º

Conselho Cinegético Municipal

1 - O Conselho Cinegético Municipal circunscreve-se à área do concelho e é presidido pelo Presidente da
Câmara Municipal.

2 - No desempenho das suas atribuições, ao conselho cinegético municipal compete, no que respeita à sua
área geográfica, nomeadamente, o seguinte:

a) Propor à Administração as medidas que considere úteis à gestão e exploração dos recursos cinegéticos;

b) Propiciar que o fomento cinegético e o exercício da caça, bem como a conservação da fauna, contribuam
para o desenvolvimento local, nomeadamente para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais;

c) Apoiar a Administração na fiscalização das normas legais sobre a caça e na definição de medidas
tendentes a evitar danos causados pela caça à agricultura;

d) Emitir parecer, no prazo de 15 dias, sobre a concessão de ZCA e ZCT, a criação e transferência de ZCN e
ZCM, bem como sobre a anexação de prédios rústicos a zonas de caça e, ainda, sobre a transferência de
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gestão de terrenos cinegéticos não ordenados e suas renovações, findo o qual pode o procedimento
prosseguir e vir a ser decidido sem o parecer;

e) Emitir parecer sobre as prioridades e limitações dos diversos tipos de zona de caça;

f) Facilitar e estimular a cooperação entre os organismos cujas ações interfiram com o ordenamento dos
recursos cinegéticos.

Artigo 15º

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

1 - A Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios tem âmbito municipal, e é uma estrutura de
articulação, planeamento e ação que tem como missão a coordenação de programas de defesa da floresta.

2 - São atribuições da Comissão Municipal:

a) Articular a atuação dos organismos com competências em matéria de defesa da floresta, no âmbito da sua
área geográfica;

b) Elaborar um plano de defesa da floresta contra incêndios, que defina as medidas necessárias para o efeito
e que inclua a previsão e planeamento integrado das intervenções das diferentes entidades perante a
ocorrência de incêndios, em consonância com o PNDFCI, com o respetivo plano distrital de defesa da floresta
contra incêndios e com o respetivo plano regional de ordenamento florestal;

c) Avaliar e propor à Autoridade Florestal Nacional, de acordo com o estabelecido nos planos referidos na
alínea b), os projetos de investimento de prevenção e proteção da floresta contra incêndios e levar a cabo a
sua execução;

d) Acompanhar o desenvolvimento dos programas de controlo de agentes bióticos e promover ações de
proteção florestal;

e) Desenvolver ações de sensibilização da população;

f) Promover a criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais integrados ou adjacentes a
áreas florestais, sensibilizando para tal a sociedade civil, e dotá-los de meios de intervenção, salvaguardando
a formação do pessoal afeto a esta missão, para que possa atuar em condições de segurança;

g) Proceder à identificação e aconselhar a sinalização das infraestruturas florestais de prevenção e proteção
da floresta contra incêndios, para uma utilização mais rápida e eficaz por parte dos meios de combate;

h) Identificar e propor as áreas florestais a sujeitar a informação especial, com vista ao condicionamento do
acesso, circulação e permanência;

i) Colaborar na divulgação de avisos às populações;

j) Avaliar os planos de fogo controlado que lhe forem apresentados pelas entidades proponentes, no âmbito
do previsto no Regulamento do Fogo Controlado;

k) Emitir, quando solicitado, parecer sobre os programas nacionais de defesa da floresta.
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Artigo 16º

Conselho Municipal de Educação

1- O Conselho Municipal de Educação é uma instância de coordenação e consulta que tem por objetivo
promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do
sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando
o funcionamento do referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores
padrões de eficiência e eficácia do mesmo.

2 – Compete ainda ao Conselho Municipal de Educação analisar o funcionamento dos estabelecimentos de
educação pré-escolar e de ensino, em particular no que respeita às caraterísticas e adequação das
instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das
crianças e alunos, refletir sobre as causas das situações analisadas e propor as ações adequadas à promoção
da eficiência e eficácia do sistema educativo.

3 – Para a prossecução dos seus objetivos, compete ao Conselho Municipal de Educação decidir, em
especial, sobre as matérias previstas no Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro.

Artigo 17º

Conselho Local de Ação Social

O Conselho Local de Ação Social de Penamacor (CLASP) tem por atribuições:

a) Promover a consciencialização individual e coletiva dos problemas sociais, de forma a ativar os meios e
agentes locais, no sentido de se desenvolverem respostas adequadas para os problemas identificados;

b) Proceder à identificação e sistematização das necessidades e recursos locais visando a definição de
prioridades;

c) Contribuir para a erradicação da pobreza e a exclusão social no concelho de Penamacor, promovendo a
inclusão e coesão sociais;

d) Conceber e avaliar, de forma dinâmica e renovada, a política de desenvolvimento local na sua
componente humana, social, económica e ambiental;

e) Definir estratégias de interesse, ativas, articuladas e inovadoras, que promovam o desenvolvimento social
local;

f) Promover o recurso aos mecanismos de apoio às iniciativas de intervenção local;

g) Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos do Plano Nacional de Ação
para a Inclusão (PNAI);

h) Garantir a integração dos objetivos da promoção para a igualdade de género, constantes do Plano
Nacional para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento;

i) Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de respostas e
equipamentos ao nível local;
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j) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral;

l) Emitir pareceres sobre a necessidade local de criação de equipamentos/respostas no âmbito social,
quando solicitadas por entidades concelhias ou outras.

Artigo 18º

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

1 - A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor (CPCJ) é uma instituição oficial não judiciária
com autonomia funcional que visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou por termo a
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral,
também designadas por situações de perigo, conforme a Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei
nº 31/2003, de 22 de Agosto, e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 332-B/2000, de 30 de Dezembro.

2 – A CPCJ funciona nas modalidades de comissão alargada e comissão restrita.

3 – A Comissão Alargada tem como competências:

a) Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para os apoiar sempre que
estes conheçam especiais dificuldades;

b) Promover ações e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a deteção dos factos e
situações que, na área da sua competência territorial afetem os direitos e interesses da criança e do jovem,
ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação ou educação ou se mostrem desfavoráveis ao seu
desenvolvimento e inserção social;

c) Informar e colaborar com as entidades competentes no levantamento das carências e na identificação e
mobilização dos recursos necessários à promoção dos direitos, do bem-estar e do desenvolvimento integral
da criança e do jovem;

d) Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projetos inovadores no domínio da
prevenção primária dos fatores de risco e no apoio às crianças e jovens em perigo;

e) Colaborar com as entidades competentes na constituição e funcionamento de uma rede de acolhimento
de crianças e jovens, bem como na formulação de outras respostas sociais adequadas;

f) Dinamizar e dar parecer sobre programas destinados às crianças e aos jovens em perigo;

g) Analisar a informação semestral relativa aos processos iniciados e ao andamento dos pendentes na
comissão restrita;

h) Aprovar o relatório anual de atividades e avaliação elaborado pela Presidente e enviá-lo à Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, à Assembleia Municipal e ao Ministério Público.

4 - A Comissão Restrita, no âmbito da intervenção em situações nas quais uma criança ou jovem esteja em
perigo, tem por competências:

a) Atender e informar as pessoas que se dirigem à Comissão de Proteção;
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b) Apreciar liminarmente as situações de que a Comissão tenha conhecimento, decidindo o arquivamento
imediato do caso quando se verifique manifesta desnecessidade de intervenção ou a abertura de processo
de promoção de direitos e de proteção;

c) Proceder à instrução dos processos;

d) Solicitar a participação dos membros da Comissão Alargada nos processos referidos na alínea anterior,
sempre que se mostre necessário;

e) Solicitar parecer e colaboração de técnicos ou de outras pessoas e entidades públicas ou privadas;

f) Decidir a aplicação e acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção, com exceção da medida de
confiança a pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção;

g) Informar semestralmente a Comissão Alargada, sem identificação das pessoas envolvidas, sobre os
processos iniciados e o andamento dos processos pendentes;

h) Autorizar a participação de crianças e jovens em artes e espetáculos.

Artigo 19º

Comissão Municipal de Proteção Civil

1 - A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) é o organismo que assegura que todas as entidades e
instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os
meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.

2 - As competências da CMPC são as seguintes:

a) Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para aprovação pela Comissão
Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua execução;

b) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam desenvolvidas por
agentes públicos;

c) Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;

d) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao nível municipal, no âmbito da
sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de
proteção civil;

e) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de
comunicação social.

Artigo 20º

Competências e Atribuições dos Gabinetes

Compete aos Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereação:
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a) Representar o Presidente da Câmara em atos, cerimónias, reuniões e outras iniciativas quando tal por ele

for determinado;

b) Efetuar o atendimento público e a realização de reuniões com pessoas singulares, coletivas e entidades

públicas e/ou privadas, nos casos em que o Presidente da Câmara assim o determine e quando esteja em

causa a prossecução dos interesses do Município;

c) Solicitar diretamente (sem dependência de despacho) junto dos serviços municipais, todos os

documentos, processos e/ou informações necessários à prossecução da atividade do Presidente da Câmara;

d) Assessorar o Presidente da Câmara nos domínios da sua atuação política e administrativa, coligindo e
tratando os elementos necessários para a rentabilização das propostas por si subscritas a submeter aos
órgãos do município ou para a tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados;

e) Promover os contactos necessários e convenientes para um correto funcionamento dos serviços e uma
cabal prossecução das atividades a implementar;

f) Organizar a agenda das audiências e do atendimento às populações;

g) Preparar, elaborar e divulgar publicações periódicas municipais de informação geral;

h) Assegurar as relações com os órgãos de comunicação social;

i) Recolher e promover a divulgação interna das matérias noticiosas de interesse para a Câmara Municipal;

j) Divulgar as atividades prosseguidas e promovidas pela Câmara Municipal, junto da comunicação social;

k) Coordenar e assegurar os serviços de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do município;

l) Organizar receções e outros eventos promocionais análogos;

m) Assegurar à Câmara Municipal o secretariado e o apoio técnico-administrativo que lhe seja solicitado e
garantir o encaminhamento das decisões e deliberações para os serviços responsáveis pela sua execução;

n) Promover a publicidade das deliberações dos órgãos municipais bem como das decisões dos respetivos
titulares, destinadas a ter eficácia externa nos termos da lei;

o) Estabelecer e organizar os contactos solicitados pelo presidente da câmara;

p) Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões do presidente de câmara e
vereadores, quer na câmara municipal quer de outras no âmbito da administração municipal;

q) Secretariar o presidente da Câmara e vereadores, nomeadamente no que se refere ao atendimento
público e à marcação de contactos com entidades externas;

r) Preparar os contactos exteriores do presidente da câmara, fornecendo os elementos que permitam a sua
documentação prévia;

s) Elaborar e acompanhar os processos eleitorais;
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t) Exercer as demais funções e ou poderes funcionais que lhe forem cometidos por lei ou por despacho do
Presidente da Câmara;

u) Assegurar o exercício das competências cometidas por lei ao Município em matéria de recenseamento
eleitoral e aos atos eleitorais e referendários.

Artigo 21.º

Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas

1 - O Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas (SMPCF) é coordenado pelo Comandante Operacional
Municipal, equiparado a Chefe de divisão municipal, para todos os efeitos legais, reporta diretamente ao
Presidente da Câmara Municipal ou ao eleito que este designar.

2 - O Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas (SMPCF) é responsável pela prossecução das atividades
de proteção civil no âmbito municipal.

3 - Compete ao SMPCF 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.

4 - No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações, dispõe o SMPCF das seguintes competências:

a) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emergência e os planos especiais, quando
estes existam;

b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPCF;

c) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema municipal de proteção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;

d) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes no concelho,
com interesse para o SMPCF;

e) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências 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;

f) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no município, bem como
sobre elementos relativos às condições 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;

g) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de emergência;

h) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação de emergência;

i) 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;

j) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais adequadas.
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5 - Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPCF 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, preparando 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.

6 - No que se refere à matéria da informação pública, o SMPCF 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 SMPCF;

c) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes que integram o SMPCF 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 auto proteção;

e) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações, medidas preventivas e
procedimentos a ter pela população para fazer face à situação;

f) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presidente da câmara municipal ou
vereador com competências delegadas.

7 - No âmbito florestal, as competências do SMPCF podem ser exercidas pelo gabinete técnico florestal.

São atribuições do Gabinete Técnico Florestal:

a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal;

b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta;

c) Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra
agentes abióticos;

d) Apoio à comissão municipal de defesa da floresta;

e) Elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, a apresentar à comissão
municipal de defesa da floresta;

f) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis;
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g) Recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI);

h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa
da floresta;

i) Acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho;

j) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas, nos termos
do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, a aprovar pela assembleia municipal;

k) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-
artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
Junho, a aprovar pela assembleia municipal.

Artigo 22º

Gabinete Jurídico

1 - O Gabinete Jurídico será coordenado por um jurista, sob a dependência do Presidente da Câmara ou ao
eleito que este designar.

2 – Compete-lhe, em matéria de assessoria jurídica ao executivo, aos serviços municipais e aos órgãos
autárquicos:

a) Analisar e dar pareceres jurídicos em todos os processos que lhe sejam submetidos e prestar o apoio
técnico-jurídico que for solicitado;

b) Assegurar a instrução e acompanhamento de todos os processos remetidos ao Gabinete Jurídico
relacionados com quaisquer assuntos no âmbito das atribuições e competências do Município;

c) Assegurar e contribuir para o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos atos administrativos municipais e
preparar propostas, despachos e outros documentos sempre que superiormente solicitados;

d) Divulgar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos essenciais à gestão municipal, bem como
das suas alterações ou revogações;

e) Prestar assessoria e consultadoria jurídica ao presidente da Câmara e ao executivo municipal, emitindo os
pareceres solicitados;

f) Obter, a solicitação do presidente da Câmara ou do executivo, os pareceres jurídicos externos
considerados necessários;

g) Assegurar a prestação de informações e fornecimento de documentos solicitados pelos tribunais;

h) Proceder ao tratamento e classificação da legislação, prestando informações aos serviços municipais
sobre a mesma, assegurando o envio aos serviços competentes de novas disposições jurídicas que
impliquem alterações de procedimentos;

i) Elaborar estudos e propostas de regulamentos e posturas municipais ou da sua alteração, por forma a
dotar o município de um ordenamento jurídico;
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j) Participar na elaboração de ordenamentos, posturas, despachos internos e ordens de serviço respeitantes
ao presidente, vice-presidente, vereadores, Câmara Municipal e Assembleia Municipal;

k) Acompanhar e manter a Câmara Municipal informada sobre as ações e recursos em que a Câmara seja
parte;

l) Recolher junto dos serviços todos os elementos necessários ao patrocínio judiciário de ações judiciais e de
recursos contenciosos, organizando e enviando os mesmos a mandatário constituído, obtendo em tempo
útil as procurações forenses e tomando as medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais
transitadas em julgado, em conjugação com o mesmo;

m)Superintender na instrução de processos de inquérito administrativo;

n) Superintender e assegurar a instrução dos processos de contraordenações, expropriações e demais ações
jurídicas em que a Câmara Municipal seja parte;

o) Desempenhar as tarefas de que for incumbido em inquéritos e processos disciplinares, no âmbito da
gestão de pessoal;

p) Acompanhar e prestar apoio no trabalho de elaboração das atas das reuniões dos órgãos municipais e
organização do ficheiro das respetivas deliberações;

q) Dar o apoio que for solicitado pelo júri em sede de procedimentos de concurso, no âmbito da gestão de
recursos humanos;

r) Assegurar os procedimentos no âmbito dos processos de aquisição de bens e serviços e empreitadas, que
sejam remetidos ao Gabinete;

s) Dar os pareceres que forem solicitados sobre gestão de recursos humanos, no âmbito de estratégias a
seguir;

t) Assegurar a elaboração e outorga dos contratos em que o Município seja parte;

u) Assegurar à Câmara Municipal o secretariado e o apoio técnico-administrativo que lhe seja solicitado e
garantir o encaminhamento das decisões e deliberações para os serviços responsáveis pela sua execução.

Artigo 23º

Gabinete de Sistemas de Informação

O Gabinete de Sistemas de Informação tem como principais competências:

a) Assegurar e desempenhar funções de aplicação de Gestão de Arquitetura de Sistemas, Infraestruturas
tecnológicas e engenharia de software definidas pela tutela;

b) Desenvolver e acompanhar a Arquitetura de Sistemas e a implementação de sistemas e tecnologias de
informação, assegurando a sua gestão e contínua adequação aos objetivos da organização;
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c) Executar projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando, designadamente, sistemas de servidores
de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores de comunicações e dispositivos de segurança
das instalações, assegurando a respetiva gestão e manutenção;

d) Analisar os requisitos e exigências a nível de software e proceder à conceção lógica dos sistemas de
informação, especificando as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de
dados e os esquemas de processamento;

e) Documentar as aplicações e programas informáticos, assegurando a sua integração nos sistemas de
informação existentes e compatibilidade com as plataformas tecnológicas utilizadas;

f) Participar no controlo de implementação de projetos informáticos, nomeadamente, garantir toda a
informação e documentação necessária à implementação de novos softwares, realizar atividades de
consultoria e auditoria especializada;

g) Estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do trabalho e no sistema
organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução de inovações na organização e para a
formação dos utilizadores;

h) Garantir e colaborar na formação dos utilizadores e prestar todo o apoio necessário a nível de software e
hardware;

i) Assegurar a administração, manutenção e correta utilização de todo o hardware e Software em
funcionamento nos diversos serviços municipais e infraestruturas;

j) Assegurar a gestão, manutenção e otimização dos servidores do Município;

k) Assegurar a administração, manutenção e o correto funcionamento das redes utilizadas pelo município,
bem como a sua monitorização;

l) Gerir as de rede (DNS, autenticação, e-mail, proxy, ftp, RADIUS, etc.);

m)Desenvolver e acompanhar a arquitetura de redes e garantir políticas de segurança adequadas aos
diversos níveis;

n) Assegurar a instalação e configuração de software de apoio à gestão;

o) Monitorizar todas as bases de dados centralizadas;

p) Garantir a integração dos sistemas de informação e aplicações, propondo a implementação de soluções
de melhoria;

q) Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais,
garantindo as respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais de utilização;

r) Monitorizar o sistema informático de impressão;

s) Garantir o apoio aos utilizadores da rede informática do Município na utilização dos recursos informáticos
disponibilizados (equipamento informático e audiovisual, software, aplicações e sistemas de informação),
bem como, na inventariação de novas necessidades;
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t) Estudar e propor a adoção de procedimentos tendo em vista a melhoria constante da qualidade dos
serviços prestados e a simplificação de procedimentos e de metodologias de trabalho, a nível informático;

u) Prestar assistência técnica a todo o parque de equipamento do Município;

v) Gerir e monitorizar áreas de software público e garantir o suporte técnico necessário;

x) Dar apoio a processos eleitorais;

w) Monitorizar os contratos e serviços prestados por terceiros, a nível de software e hardware;

y) Propor planos e administrar formação aos utilizadores dos sistemas informáticos do município;

aa) Propor planos de formação do pessoal que exerce funções no Gabinete de Informática; Nomeadamente:
a) Planear e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando, designadamente sistemas
servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores de comunicações e dispositivos de
dados, de aplicações de recursos, redes e controladores de comunicações e dispositivos de segurança das
instalações, assegurando a respetiva gestão e manutenção;

bb) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, os sistemas operativos 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;

cc) Configurar e monitorizar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, de forma a otimizar a
utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os incidentes de exploração, e elaborar normas e
a documentação técnica a que deva obedecer a respetiva operação;

dd) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da informação
armazenada e processada e transportada nos sistemas de processamento e redes de comunicação
utilizados;

ee) Apoiar utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de comunicação de
dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base e definir procedimentos de uso
geral necessários a uma fácil e correta utilização de todos os sistemas instalados.

Artigo 24º

Gabinete de Gestão Operacional

O gabinete de Gestão Operacional tem como principais competências:

1- Controlo e apoio na gestão de infraestruturas;

2-Procedimentos administrativos no que concerne à análise e reporte de dados para entidades externas;

3 – Apoio administrativo e na gestão no que concerne aos serviços externos;

4-Execução de procedimentos administrativos no âmbito dos serviços externos e infraestruturas.

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS E SUBUNIDADES ORGÂNICAS
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SECÇÃO III

Artigo 25º

Divisão Administrativa e Financeira

1 – A Divisão Administrativa e Financeira é uma direção intermédia de 2.º grau, reporta diretamente ao
Presidente da Câmara Municipal ou ao eleito que este designar. Têm por missão o apoio técnico-
administrativo às atividades desenvolvidas pelos órgãos e serviços municipais, competindo-lhe,
designadamente:

a) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram no âmbito da gestão dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais, de acordo com o estabelecido legalmente e mediante critérios de boa gestão;

b) Organizar a conta de gerência e participar na elaboração do relatório de atividades, orçamento e plano de
atividades;

c) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional dos serviços
municipais e à racionalização de recursos, quer humanos quer materiais e financeiros;

d) Programar, coordenar a acompanhar a gestão dos recursos humanos 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;

e) Assegurar as demais funções que por lei ou deliberação da Câmara lhe sejam cometidas.

2 – Para cumprimento do seu quadro de competências o setor administrativo e financeiro compreende as
seguintes subunidades orgânicas:

a) – Serviços de Coordenação Administrativa;

b) – Serviços de Coordenação Financeira.

SUBSECÇÃO I

Artigo 26º

Serviços de Coordenação Administrativa

1 - O Serviço de Coordenação Administrativa é a subunidade orgânica que tem por atribuições o apoio
técnico-administrativo às atividades desenvolvidas pelos restantes órgãos e serviços do município,
competindo-lhe designadamente:

a) Assegurar a elaboração e afixação de editais e éditos;

b) Assegurar a difusão das deliberações, decisões, diretivas e ordens de serviço internas dos órgãos e
serviços municipais, pelos meios adequados;

c) Organizar e promover o controlo da execução das atividades da subunidade orgânica;

d) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência da subunidade orgânica;
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e) Coordenar, orientar e colaborar na execução do expediente que se encontre afeto à subunidade orgânica;

f) Realizar os atos relativos ao serviço militar, bem como todo o expediente inerente;

g) Assegurar o serviço de telefones, portaria e limpeza das instalações e equipamentos municipais;

h) Passar atestados e certidões autorizados;

i) Executar os serviços administrativos de caráter geral, não específicos de outras secções ou serviços.

2 – Para o cumprimento do seu quadro de competências o Serviço de Coordenação Administrativa
compreende os seguintes serviços:

a) Tesouraria;

b) Serviços Administrativos;

c) Cultura e Informação e Turismo;

d) Ação Social e Educação;

e) Biblioteca Municipal;

f) Museu Municipal;

g) Serviços Gerais;

h) Arquivo e Gestão Documental;

i) Juventude e Desporto.

Artigo 27º

Tesouraria

O serviço de Tesouraria tem por atribuições:

a) Promover à arrecadação das receitas virtuais e eventuais, entregar aos contribuintes, com o respetivo
recibo, os documentos de cobrança e liquidar os juros que forem devidos;

b) Efetuar o pagamento das ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas e verificadas as
condições necessárias à sua efetivação, nos termos legais;

c) Manter devidamente escriturados os documentos de tesouraria e, em geral, cumprir as disposições legais
e regulamentares sobre a contabilidade municipal;

d) Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo-os diariamente à contabilidade
juntamente com os respetivos documentos de receita e despesa;

e) Conferir todos os documentos de receita ou despesa;

f) Proceder a anulações e reembolsos;

g) Conferir as contas correntes dos bancos.
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Artigo 28º

Secção Administrativa

1 – Á Secção Administrativa cabe assegurar todo o expediente relacionado com a prestação de serviços aos
munícipes no que respeita ao exercício das competências atribuídas aos Municípios, designadamente:

a) Assegurar a instrução dos processos de licenciamento de atividades diversas que lhes sejam remetidos;

b) Cumprir e fazer cumprir o regulamento municipal de licenciamento de atividades diversas;

c) Assegurar o registo de minas e nascentes de águas minerais;

d) Organizar os concursos para atribuição de licenças de aluguer de veículos ligeiros de passageiros;

e) Atender o público e encaminhá-lo para os serviços adequados, quando for caso disso;

f) Administrar o cemitério sob jurisdição municipal;

g) Organizar processos de aquisição de terrenos para sepulturas perpétuas e jazigos, mantendo atualizado o
respetivo registo, assim como as referentes a inumações, exumações e transladações e perpetuidade de
sepulturas;

h) Dar resposta aos pedidos e solicitações que superiormente lhes forem remetidos.

Artigo 29º

Cultura e Informação e Turismo

1 – Ao serviço de Cultura e Informação e Turismo compete elaborar propostas e executar medidas de
intervenção nos domínios da cultura e da divulgação de informação e assegurar as competências atribuídas
aos órgãos municipais na área do turismo e defesa do património, designadamente.

2 – Em matéria de cultura e informação:

a) Promover a divulgação das atividades da Câmara;

b) Assegurar as competências atribuídas aos órgãos municipais na área da cultura e promover a realização
de ações tendentes ao desenvolvimento do nível cultural e bem-estar da comunidade;

c) Propor a realização de iniciativas e ações culturais de âmbito municipal, organizadas ou apoiadas pelo
Município;

d) Proceder a planificação, calendarização e orçamentação e efetuar relatórios de acompanhamento
devidamente documentados das atividades a desenvolver anualmente;

e) Proceder á articulação das atividades culturais no Município, fomentando a participação alargada das
associações, coletividades e outros agentes culturais;

f) Promover a realização e a participação dos diversos agentes em Certames e Feiras, dentro e fora do
município;
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g) Propor e implementar ações de dinamização do tecido social e cultural;

h) Organizar e promover o controlo da execução das atividades do serviço;

i) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência do serviço;

j) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara ou do
Vereador com competências delegadas;

k) Gerir e executar as ações culturais e de animação recreativa e comunitária;

l) Apoiar a atividade das entidades culturais e recreativas locais, fomentando as artes tradicionais da região,
tais como folclore, música, artesanato, etnografia, teatro e outras atividades e divulgação da cultura popular
tradicional;

m) Colaborar em investimentos em instalações e equipamentos para fins culturais e recreativos;

n) Fomentar o intercâmbio cultural com outras entidades, nacionais ou estrangeiras, de molde a permitir o
contacto dos munícipes com outras culturas e formas de estar;

o) Coordenar e apoiar na conceção e montagem de stands;

p) Assegurar a informação para o exterior cumprindo diretivas do Presidente da Câmara ou dos Vereadores,
difundindo-as pelos órgãos de comunicação social e/ou apoiando os jornalistas no exercício das suas
funções, estabelecendo contactos com as agências noticiosas e responsáveis pelos órgãos de comunicação
social, disponibilização em página própria na internet e outros meios convenientes;

q) Assegurar a divulgação da imagem da Câmara e das suas atividades através dos órgãos de comunicação
social e dos meios de informação da própria Câmara, incluindo página própria na internet;

r) Promover a edição de publicações alusivas à autarquia, nomeadamente o Boletim Municipal, agenda
cultural, brochuras e folhetos diversos e assegurar a sua divulgação;

s) Coligir a informação do exterior, fazendo análise seletiva das notícias sobre o município ou sobre assuntos
gerais com incidência regional com vista a uma futura análise do conjunto de informações e das suas fontes,
sua classificação e arquivo, recolha de eventuais esclarecimentos e oportuno conhecimento do Presidente
da Câmara Municipal;

t) Receber eventuais queixas e reclamações dos munícipes e dar-lhes o seguimento adequado, garantindo
sempre resposta aos cidadãos interessados;

u) Assegurar o cumprimento de regras de protocolo em eventos e cerimónias em que os órgãos autárquicos
sejam promotores ou interessados;

v) Recolher indicadores periódicos das suas atividades para o sistema de controlo interno;

w) Promover as potencialidades dos recursos locais através dos órgãos de comunicação, exposições, feiras,
certames e outros meios ao seu dispor;

x) Promover, elaborar, analisar e coordenar a recolha permanente de elementos estatísticos
socioeconómicos de interesse municipal, bem como a elaboração de inquéritos públicos.
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3 - Em matéria de turismo:

a) Inventariar as potencialidades turísticas da área do município e promover a sua divulgação;

b) Promover ações de divulgação do património turístico, ambiental e cinegético da área do município;

c) Apoiar na gestão do turismo e respetivos serviços de apoio e promover o desenvolvimento de outras
infraestruturas de apoio ao turismo;

d) Desenvolver ações de animação turística;

e) Colaborar com os organismos regionais e nacionais de turismo;

f) Efetuar e colaborar em ações de defesa, preservação e valorização do património histórico, paisagístico,
arquitetónico e urbanístico, e em particular dos Monumentos classificados da área do município;

g) Promover a recolha, na área do Concelho de Penamacor, de todos os elementos que permitam a
identificação da cultura popular, nomeadamente, lendas, tradições, costumes, cantares, jogos e tarefas
rurais;

h) Propor medidas que demarquem, identifique e protejam o património cultural localizado no Concelho,
não permitindo a destruição de fontes, lagares, balcões, etc, e a utilização de outros materiais em zonas de
construção granítica;

i) Estabelecer ligações a nível central com departamentos do Estado com competência nas áreas da defesa e
conservação do património histórico-cultural;

j) Promover a publicação de documentos de interesse histórico-cultural sobre o Concelho e providenciar a
feitura de folhetos revistos e livros informativos.

Artigo 30º

Ação Social e Educação

Ao serviço de Ação Social e Educação compete assegurar as competências atribuídas aos órgãos municipais
nas áreas da solidariedade, ação social, saúde e educação, designadamente:

1 – Em matéria de ação social:

a) Proceder e/ou colaborar com outras entidades no levantamento das carências sociais, realizando planos
de ação destinados a atenuar as mesmas;

b) Promover estudos e inquéritos que detetem as carências sociais da comunidade e de grupos específicos;

c) Acompanhar, apoiar e colaborar com instituições particulares de solidariedade social;

d) Promover a colaboração com outras entidades e parceiros para intervenções na área da ação social no
âmbito da Rede Social ou outros;

e) Fazer o estudo e levantamento das necessidades sociais da comunidade, propondo soluções e
promovendo as ações de dinamização previstas nos planos;
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f) Propor e desenvolver serviços sociais de apoio a grupos, famílias e indivíduos carenciados;

g) Assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;

h) Assegurar as atribuições cometidas por lei aos municípios no âmbito dos programas nacionais,
comunitários ou outros de apoio a grupos sociais desfavorecidos;

i) Colaborar na deteção de carências em serviços de saúde, em técnicas e equipamentos de saúde, e propor
as medidas adequadas;

j) Colaborar com os serviços de saúde no diagnóstico da situação sanitária da comunidade, bem como nas
respetivas campanhas de profilaxia e prevenção;

k) Contribuir, através de uma ação sistemática e diversificada junto dos grupos sociais mais carenciados,
vulneráveis ou em risco, para a minimização dos problemas e carências concretas desses grupos e para o
reforço da solidariedade entre todos os setores da população do concelho;

l) Contribuir para uma melhor integração social, formação e participação cívica, moral, académica e
profissional da população do concelho;

m) Apoiar a população em situação de desemprego procurando promover a inclusão ocupacional e
profissional;

n) Assegurar a estrita aplicação dos regulamentos municipais e instruir os processos ou candidaturas em
matéria de intervenção social;

o) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência do serviço.

2 – Em matéria de educação:

a) Assegurar o acompanhamento e atualização da Carta Educativa;

b) Programar, executar e desenvolver os programas de educação e ensino da competência do município;

c) Diligenciar a execução do plano de atividades do município no que concerne a obras de conservação de
estabelecimentos de ensino da responsabilidade do Município;

d) Assegurar a gestão dos equipamentos educativos e estabelecimentos da rede escolar sob administração
municipal, colaborando sempre que se justifique com os diversos serviços envolvidos nesta matéria;

e) Fazer o levantamento das carências em equipamento escolar e propor a aquisição do equipamento
necessário ou a substituição do que estiver deteriorado, promovendo o fornecimento de mobiliário e
material didático às escolas;

f) Assegurar a gestão da componente de apoio à família nos jardins de infância da responsabilidade do
Município;

g) Organizar, manter e assegurar a gestão da rede de transportes escolares e, em colaboração com os
estabelecimentos de ensino, procurar as melhores soluções para a prestação deste serviço;
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h) Assegurar a administração de refeições nos estabelecimentos de ensino, nas situações em que tal
competência é do Município.

Artigo 31º

Biblioteca Municipal

São atribuições deste serviço assegurar a gestão da Biblioteca Municipal, designadamente:

a) Elaborar e fazer cumprir o Regulamento de funcionamento da Biblioteca Municipal;

b) Efetuar o registo e tratamento técnico dos fundos documentais da Biblioteca Municipal;

c) Propor as aquisições e proceder à atualização, tratamento e conservação do seu fundo documental,
disponibilizando-o através do empréstimo ou consulta local à comunidade;

d) Promover atividades de dinamização do espaço da Biblioteca e de difusão do livro e da leitura;

e) Promover a dinamização da leitura pública na área do município;

f) Facilitar o acesso dos munícipes a um diversificado e atualizado conjunto de recursos informativos de
modo a dar resposta às necessidades de informação, lazer, educação permanente e pesquisa;

g) Valorizar e divulgar o património cultural, organizando os fundos documentais especiais com particular
atenção para o fundo local;

h) Promover a cooperação com as instituições de ensino locais, regionais e outras, criando um espaço de
complementaridade, encorajando o uso contínuo dos seus serviços fora do contexto escolar, procurando dar
resposta às necessidades recreativas, informativas e culturais dos estudantes, assim como dar apoio na
formação contínua dos munícipes fora do contexto escolar;

i) Desenvolver formas de cooperação com as instituições locais de modo a promover o uso da Biblioteca
Municipal e dos seus recursos por parte dos agentes culturais, sociais e económicos da região, o que poderá
levar à realização de atividades conjuntas que contribuam para o desenvolvimento cultural e tecnológico de
todo o Concelho de Penamacor;

j) Combater o iletrismo, a exclusão cultural e a infoexclusão, organizando eventos culturais, designadamente
encontros com escritores, colóquios, exposições, utilizando os diversos recursos e suportes documentais de
que dispõe em papel, magnéticos e digitais, contribuindo também para promover o acesso às novas
tecnologias de informação e igualdade entre todos os cidadãos;

k) Publicar, individualmente, ou em cooperação com outras Instituições, trabalhos de investigação sobre
Penamacor e a região em várias vertentes: história, economia, sociologia, etnografia, etc.;

l) Colaborar com a comunicação social para preservar todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, por
estes agentes de desenvolvimento da região de Penamacor;

m) Dar apoio técnico à Rede de Bibliotecas Escolares e a todas as escolas do concelho que dele necessitem,
contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas do concelho de Penamacor.

Artigo 32º
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Museu Municipal

São atribuições deste serviço assegurar a gestão do Museu Municipal:

a) Elaborar e fazer cumprir o Regulamento do Museu Municipal;

b) Promover a recolha, estudo, conservação, exposição e divulgação do património etnográfico e
etnomusicológico e das artes e tecnologias tradicionais do município de Penamacor;

c) Inventariar e propor ações de defesa, recuperação, conservação e promoção do património histórico,
cultural, etnográfico, paisagístico e ambiental do município;

d) Organizar e manter atualizado o cadastro dos monumentos e locais de interesse patrimonial do município
para fins de conservação e divulgação;

e) Estabelecer ligações com os organismos da administração central e regional com competência na área da
defesa e conservação do património histórico e cultural;

f) Assegurar as competências atribuídas aos órgãos municipais na área do património cultural e museologia.

Artigo 33º

Serviços Gerais

Os Serviços Gerais têm como atribuições, designadamente:

a) Receber, classificar, registar, distribuir pelos serviços e expedir a correspondência e outros documentos
dentro dos prazos respetivos e cujo conteúdo só pode ser dado a conhecer através dos dirigentes e chefias;

b) Assegurar o serviço de telefone e portaria;

c) Assegurar os serviços de limpeza e manutenção das instalações e equipamentos do Município;

d) Assegurar os serviços de reprografia e a manutenção e conservação do equipamento afeto ao setor;

e) Promover a distribuição por todos os serviços municipais das normas internas e outras diretivas de
carácter genérico;

f) Afixar editais, anúncios, avisos e outros documentos a publicitar em locais a esse fim destinados;

g) Atender o público e encaminhá-lo para os serviços adequados, quando for caso disso;

h) Executar os serviços de apoio administrativo de caráter geral não específicos de outros serviços e as
tarefas superiormente solicitadas.

Artigo 34º

Arquivo e Gestão Documental

1 – Aos serviços de Arquivo e Gestão Documental, em matéria de arquivo compete-lhe:

a) Manter organizados e em boa conservação os arquivos municipais;
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b) Avaliar e organizar a documentação de fundos públicos e privados com interesse administrativo,
probatório e cultural, tais como documentos textuais, cartográficos, audiovisuais e legíveis por máquina, de
acordo com sistemas de classificação que define a partir do estudo da instituição produtora da
documentação;

c) Orientar e elaborar instrumentos de descrição da documentação, tais como guias, inventários, catálogos e
índices;

d) Apoiar o utilizador orientando-o na pesquisa de registos e documentos apropriados; Promover ações de
difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes;

e) Executar ou dirigir os trabalhos, tendo em vista a conservação e o restauro de documentos;

f) Organizar o arquivo geral do município, compreendendo-se, para além da sua classificação e racional
arrumação, a elaboração dos ficheiros de documentação entrada e saída permanentemente atualizada;

g) Definir métodos e procedimentos e aplicar as normas de funcionamento do arquivo, nomeadamente no
que respeita à gestão de documentos, registo, cotação, averbamento de registos, descrição de documentos,
acondicionamento de documentos, empréstimo e pesquisa documental;

h) Arquivar, depois de catalogados, todos os documentos, livros e processos de todos os serviços do
município;

i) Promover a conservação e restauro de documentos;

j) Coordenar e supervisionar o pessoal afeto à função de apoio técnico de arquivista.

2 – Em matéria de Gestão documental compete-lhe:

a) Garantir e gerir de forma célere, os registos, a distribuição e a associação a processos;

b) Garantir aos serviços do Município, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às
informações neles contidas, resguardando os aspetos de sigilo e as restrições administrativas ou legais;

c) Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos serviços
setoriais e divisões que o integram;

d) Participar, promover e acompanhar com os demais serviços; a uniformização de processos de
reencaminhamento, aprovação, arquivo e eliminação dos documentos, mantendo o histórico de versões dos
documentos;

e) Disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo;

f) Racionalizar a produção da documentação arquivística municipal;

g) Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística;

h) Preservar o património documental arquivístico do município;

i) Articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação
municipal;



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
6090-543 PENAMACOR

Contribuinte Nº 506 192 164

P.28

j) Orientar a implementação, coordenação e controle das atividades e rotinas de trabalho relacionadas à
gestão de documentos dos serviços setoriais;

Artigo 35º

Juventude e Desporto

1 – São atribuições do serviço de Juventude e Desporto:

1.1 – Em matéria de Juventude:

a) 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,
assegurando o conhecimento de oportunidades e mecanismos específicos de apoio existentes em diversos
âmbitos;

b) Garantir a execução da política municipal na área da juventude e assegurar as medidas de apoio às
organizações da sociedade civil que atuem direta ou indiretamente na área da juventude.

1.2 – Em matéria de Desporto:

a) Facilitar e fomentar a prática desportiva de todos os cidadãos como instrumento potenciador da
qualidade de vida;

b) Fomentar a recreação através do aproveitamento e ocupação dos tempos livres dos munícipes;

c) Exercer as demais competências e funções que lhes sejam cometidas por lei ou despacho superior;

d) Conceber e propor projetos de educação física e de desporto para todos os escalões etários da população,
bem como ações de ocupação de tempos livres da população;

e) Conceber e propor planos de desenvolvimento das diversas modalidades desportivas, em colaboração
com as federações e associações desportivas;

f) Promover a articulação das atividades desportivas no Município fomentando a participação alargada das
associações, clubes desportivos e recreativos;

g) Estimular o apoio ao associativismo no Município;

h) Fomentar o aproveitamento de espaços naturais com atividades desportivas ( rios, praias fluviais,
albufeiras, matas, etc.);

i) Conceber e propor políticas de dinamização da prática desportiva e do associativismo;

j) Promover a elaboração da carta desportiva.

SUBSECÇÃO IV

Artigo 36º

Serviços de Coordenação Financeira
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1 - O Serviço de Coordenação Financeira é a subunidade orgânica que tem por atribuições o apoio técnico-
administrativo na sua área de intervenção, às atividades desenvolvidas pelos restantes órgãos e serviços do
município, competindo-lhe designadamente:

a) Organizar e promover o controlo de execução das atividades dos diversos serviços integrados na
subunidade orgânica;

b) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência da subunidade orgânica;

c) Colaborar na organização do plano de atividades e orçamento bem como organizar a conta de gerência e
fornecer elementos para o relatório de atividades;

d) Coordenar, orientar e colaborar na execução do expediente que se encontra afeto ao serviço de
contabilidade e à tesouraria;

e) Acompanhar a execução financeira dos vários programas e projetos;

f) Executar outras tarefas que pela sua especificidade se enquadrem nesta subunidade orgânica.

2 – Para cumprimento do seu quadro de competências, o Serviço de Coordenação Financeira compreende os
seguintes serviços:

a) Contabilidade e Finanças;

b) Recursos Humanos e Pessoal;

c) Aprovisionamento e Património.

ARTIGO 37º

Contabilidade e Finanças

O serviço de Contabilidade e Finanças tem por atribuições:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal;

b) Coligir os elementos necessários à elaboração do orçamento e respetivas revisões e alterações;

c) Apoiar a elaboração do plano de atividades, das grandes opções do plano e dos planos plurianuais de
investimento;

d) Preparar elementos para elaboração do relatório de atividades;

e) Organizar a conta anual de gerência;

f) Controlar e articular toda a atividade financeira, designadamente através de um cabimento de verbas e
controlo das dotações orçamentais;

g) Proceder à classificação de documentos;

h) Manter devidamente atualizadas as contas correntes de despesa, receita e operações de tesouraria;
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i) Manter uma estatística financeira necessária ao controlo de gestão e ao apuramento dos custos dos
serviços dos projetos e ações;

j) Promover a arrecadação de receitas;

k) Escriturar o livro de contabilidade;

l) Manter a documentação das gerências findas;

m) Remeter aos serviços centrais e regionais os elementos determinados por lei;

n) Manter em ordem a conta corrente com empreiteiros e outros fornecedores e mapas de atualização de
empréstimos;

o) Elaborar balancetes mensais;

p) Executar todo o expediente relacionado com o serviço.

Artigo 38º

Recursos Humanos e Pessoal

1 - Ao serviço de Recursos Humanos e Pessoal compete superintender, coordenar e dinamizar, os seguintes
serviços:

a) Planeamento e gestão de pessoal;

b) Gerir os processos de recrutamento de pessoal, promovendo o normal decurso dos procedimentos
concursais;

c) Apoiar na gestão e na organização do processo de Avaliação de Desempenho;

d) Assegurar todo o processo relativo à formação profissional, designadamente, levantamento e análise das
necessidades de formação;

e) Avaliar a formação realizada e a tramitação técnica e administrativa dos procedimentos de formação;

f) Elaborar pareceres e projetos com diversos graus de complexidade e executar outras atividades de apoio
especializado na área cadastral e de remunerações;

g) Gerir contratos de trabalho em funções públicas, períodos experimentais;

h) Realizar e tratar dados estatísticos no âmbito dos Recursos Humanos, designadamente balanço social,
formação profissional, despesas com pessoal, entre outros.

2 – Em matéria de gestão de Remunerações, compete a este serviço, designadamente:

a) Realizar o processamento mensal de remunerações, subsídios, abonos, descontos dos trabalhadores e
mapas a remeter às entidades respetivas;
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b) Efetuar as penhoras de vencimentos e pensão de alimentos, controlar a organização, informação e
atualização dos processos referentes ao pagamento dos abonos e subsídios familiares, bem como do
controlar a parentalidade;

c) Acompanhar o controlo da assiduidade dos trabalhadores;

d) Acompanhar o serviço de inscrição, controlo e cancelamento dos funcionários, agentes e respetivos
familiares na Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE), bem como das despesas de saúde
comparticipadas pela ADSE;

e) Declarar e oficiar sobre assuntos relacionados com o serviço;

f) Elaborar modelos de impressos utilizados pelo serviço;

g) Participar na elaboração do orçamento anual da despesa com pessoal dos trabalhadores do Município,
juntamente com a Contabilidade;

h) Gerir a aplicação informática de recursos humanos SGP e apresentar sugestões e propostas de
desenvolvimento e atualização;

i) Apoiar a Divisão e Serviço de Coordenação quando solicitado;

j) Assegurar outras atribuições que sejam superiormente cometidas em matéria de recursos humanos.

3 – Em matéria de planeamento e gestão de pessoal, compete a este serviço, designadamente:

a) Manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores;

b) Executar as ações administrativas referentes aos processos de recrutamento, seleção, contratação,
mobilidade, promoção e cessação de funções dos trabalhadores;

c) Organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;

d) Assegurar todo o apoio administrativo no processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores;

e) Elaborar as listas de antiguidade dos trabalhadores;

f) Assegurar os processos administrativos e todo o expediente relacionado com acidentes de trabalho e
respetivos sinistros;

g) Elaborar o balanço social;

h) Estudar a aplicação de legislação sobre pessoal e elaborar e divulgar informações com interesse para os
trabalhadores;

i) Acompanhar a situação social dos trabalhadores;

j) Acompanhar o serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho;

k) Manter informação atualizada sobre o mapa de pessoal;

l) Preparar todas as informações sobre a sua área de atividade a apresentar ao responsável;
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m) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional;

n) Assegurar o expediente relativo à formação profissional;

o) Assegurar os demais procedimentos administrativos e o expediente do serviço.

4 – Em matéria de programas ocupacionais, estágios e seguros, compete a este serviço, designadamente:

a) Instruir as candidaturas dos programas ocupacionais para carenciados e subsidiados do Instituto de
Emprego e Formação Profissional;

b) Instruir as candidaturas de estágios profissionais e prestar o apoio necessário aos formandos;

c) Colaborar na elaboração de candidaturas de outros programas de emprego e formação profissional, e
acompanhar o seu desenvolvimento;

d) Executar o processamento dos subsídios, bolsas de estágio e outros abonos legalmente estipulados;

e) Manter devidamente organizados e atualizados os processos individuais de cadastro de todos os
indivíduos inseridos em programas de emprego e formação profissional;

f) Assegurar o serviço relacionado com os seguros de pessoal.

Artigo 39º

Aprovisionamento e Património

1 - O serviço de Aprovisionamento e Património tem como atribuições designadamente:

a) Elaborar e manter atualizado o inventário e cadastro de todos os bens móveis e imóveis do município e
respetivos ficheiros;

b) Promover a inscrição na matriz predial e o registo na conservatória do registo predial dos bens imóveis do
município;

c) Proceder a todas as ações de verificação pessoal e física de todos os bens do município, em ordem à sua
boa conservação e preservação;

d) Tratar de todo o tipo de seguros, nomeadamente os efetuados ao património municipal, como edifícios,
móveis e viaturas;

e) Proceder ao empréstimo de bens móveis, quando superiormente autorizado e controlar o seu estado de
conservação e utilização no momento da devolução;

f) Prestar, com prontidão, os esclarecimentos e informações relativas às atividades do serviço, quando
solicitadas pelo Presidente da Câmara, vereadores ou pelo chefe de divisão;

g) Assegurar os demais procedimentos administrativos e o expediente do serviço.

SECÇÃO IV

Artigo 40º
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Divisão de Obras

1- A Divisão de Obras é uma direção intermédia de 2.º grau, reporta diretamente ao Presidente da Câmara
Municipal ou ao eleito que este designar, e detém atribuições na área de estudos e projetos, topografia e
obras por empreitada.
Compete à respetiva divisão:

a) 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;

b)Participar na conceção e atualização dos instrumentos de gestão territorial, promovendo a sua
monitorização e revisão de acordo com as orientações urbanísticas definidas;

c)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;

d)Definir e gerir o ordenamento do trânsito e mobilidade municipal;

e) Dirigir e coordenar as operações relacionadas com a conceção, execução e fiscalização das obras
municipais;

 f)Fornecer aos serviços de aprovisionamento as peças necessárias ao desenvolvimento das consultas e
concursos, na respetiva área de competências;

g)Coordenar as subunidades orgânicas integradas na Divisão.

2- Compete ainda em especial à divisão:

a) Assegurar todas as operações de natureza técnica e administrativa, relativas ao processo de
transformação e uso do solo municipal, no quadro da estratégia global de desenvolvimento municipal, no
respeito pelas normas legais e regulamentares em vigor e pelos legítimos direitos dos cidadãos, promotores
e utilizadores do ambiente urbano;

b) Coordenar a elaboração e proceder à execução sempre que justificável dos planos municipais de
ordenamento do território;

d) Gerir a conceção das infraestruturas urbanísticas em articulação com as outras entidades que as tutelam,
com vista ao seu correto dimensionamento;

e) Colaborar na conceção ou alteração da regulamentação técnica municipal, que possa conduzir a uma
melhor gestão do território municipal designadamente os regulamentos municipais de edificações e
loteamentos, de infraestruturas urbanísticas, de fiscalização e de taxas e licenças de modo a conduzir à
significativa elevação da qualidade dos empreendimentos urbanos;

f) Promover a passagem ou emissão de certidões que no âmbito das funções desempenhadas forem
solicitadas pela iniciativa privada;
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g) Gerir o sistema de informação e controlo dos processos urbanísticos, compreendendo o atendimento e
informação ao público, a receção, instruções preliminares e endereçamento dos processos para apreciação e
parecer, bem como o respetivo arquivo;

h) Controlar e disciplinar as alterações de uso do solo e das edificações;

i) Superintender nos serviços de fiscalização municipal solicitando-lhes as ações de fiscalização e vistoria que
entenda necessárias ao cumprimento das condições de licenciamento;

j) Coordenar a atividade das diversas entidades com funções de infraestruturas no Concelho, de forma a
racionalizar e integrar as respetivas intervenções em operações correntes;

k) Emitir parecer sobre projetos de obras municipais;

l) Organizar e manter atualizada a tabela de preços unitários correntes dos materiais de construção, de mão-
de-obra e de equipamentos;

m) Elaborar a planificação das obras municipais e acompanhar a sua execução;

n) Elaborar os programas de concurso e caderno de encargos para lançamento dos concursos de
empreitadas e obras públicas;

o) Acompanhar e fiscalizar obras adjudicadas a terceiros, supervisionando a elaboração do caderno de
encargos, programas de concursos, autos de medição, controlando o cumprimento do plano de trabalhos e
qualidade dos trabalhos efetuados;

 p) Gerir todas as situações que se prendam com a execução de obras por empreitada, designadamente
faturação, reclamações, indemnizações, trabalhos a mais e revisões de preços, estabelecendo e assegurando
o controlo de custos e a conta corrente de despesas;

q) Organizar e acompanhar os processos de financiamento de projetos através dos fundos comunitários,
contratos-programa e outros;

r) Gerir, orientar tecnicamente e fiscalizar as obras municipais a realizar por administração direta,
assegurando o estabelecimento de mecanismos de controlo de custos que permitam fornecer a necessária
informação a outros serviços;

s) Coordenar e dirigir as tarefas necessárias à execução dos projetos de infraestruturas a realizar por
administração direta, as quais deverão ser sempre precedidas dos necessários estudos e orçamentos;

t) Verificar e apreciar tecnicamente os projetos de obras municipais;

u) Elaborar estudos, estatísticas e indicadores necessários, nomeadamente, à determinação do custo das
obras;

v) Prestar ao Presidente da Câmara um claro e contínuo conhecimento dos desvios ao orçamento e plano
plurianual de investimentos, e propor medidas que obstem a tais desvios;

w) Assegurar o ordenamento do trânsito;
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x) Zelar pela conservação dos equipamentos, propondo a execução de obras, designadamente as que visem
a reparação e beneficiação do património municipal;

y) Zelar pela higiene, segurança e abastecimento dos edifícios onde funcionam serviços da autarquia, assim
como, coordenar as funções e propor medidas que proporcionem maior eficácia aos métodos de
funcionamento dos serviços que integram a respetiva divisão;

z) Gestão de todo o planeamento urbanístico do concelho, garantindo, nomeadamente, a conceção de todos
os projetos urbanísticos da Câmara Municipal;

aa) Acompanhar as iniciativas, estudos e planos da Administração Central e Regional que tenham incidência
no desenvolvimento de Município;

bb) Propor normas e regulamentos para a utilização do solo urbano, nomeadamente no que se refere a usos
permitidos e permissíveis;

cc) Colaborar no planeamento e programação da atividade municipal no domínio da produção e recuperação
de habitação, através do levantamento e inventariação de carências com vista à definição de programas
habitacionais;

dd) Preservar as características do parque habitacional municipal e privado;

hh) Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, do Orçamento, e Prestação de Contas;

ii) Elaborar pareceres urbanísticos para as áreas em estudo ou sobre áreas propostas como sensíveis;

jj) Elaborar fichas relativas a todos os terrenos abrangidos por estudo de pormenor urbanístico; i) Manter
atualizada as cartas topográficas do Município;

kk) Fornecer as cópias de projetos, cartas ou outras peças desenhadas, sempre que autorizadas;

ll) Executar plantas de localização e das zonas de proteção dos imóveis classificados do concelho, na escala
mais conveniente, que arquivará para efeitos de consulta e extração de cópias e fotografias.

2 – Para cumprimento do seu quadro de competências, a divisão compreende os serviços de :

a)Fiscalização;

b)Obras públicas e contratação;

c)Obras Particulares, Planeamento e Ordenamento do Território.

Art. 41º

Serviço de Fiscalização

São atribuições do serviço de Fiscalização, designadamente:

a) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos municipais bem como de outra legislação cuja
fiscalização lhe esteja cometida;

b) Assegurar o cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e das decisões do Presidente da Câmara;
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c) Assegurar a fiscalização das obras particulares e loteamentos;

d) Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e deliberações camarárias sobre normas técnicas ou de
segurança a observar na execução das obras particulares;

e) Atuar nos termos legais relativamente às obras ilegais e ao desrespeito sobre os projetos aprovados;

f) Recolher informações necessárias à instrução de processos ou à satisfação de pedidos apresentados nos
serviços;

g) Levantar autos de notícia e/ou participação por contraordenações verificadas, bem como desencadear as
necessárias e subsequentes diligências;

h) Fiscalizar preventivamente a área territorial do Município por forma a prevenir e impedir a construção
clandestina;

i) Proceder às notificações e citações pedidas pelos serviços da Câmara Municipal ou por outras entidades e
serviços a elas estranhos, nos termos da legislação em vigor;

j) Zelar pelos bens propriedade do município e colaborar com os demais serviços municipais no sentido de
evitar as obras e os loteamentos ilegais;

k) Assegurar, em colaboração com os serviços urbanísticos, o cadastro toponímico e a numeração policial
dos prédios urbanos;

l) Assegurar a fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis à cobrança de impostos, taxas, tarifas e
demais receitas municipais;

m) Proceder à fiscalização da publicidade na área do município;

n) Fiscalizar a ocupação da via pública;

o) Fiscalizar e superintender o que se refira às atividades de mercados e feiras;

p) Verificar o cumprimento dos contratos de arrendamento e de cessão de exploração de imóveis do
Município;

q) Exercer ações de aferição de pesos e medidas e outros aparelhos e instrumentos, na área do Município;

r) Exercer todas as ações de fiscalização que sejam superiormente determinadas.

Art. 42º

Obras Públicas e Contratação

São atribuições do serviço de Obras Públicas, designadamente:

1 – Em matéria de equipamentos municipais e obras públicas:

a) Promover e assegurar os procedimentos legais e regulamentares nas obras de construção de
equipamentos e outras obras diversas, por administração direta ou empreitada, no âmbito das atribuições
do município e em conformidade com o superiormente determinado;
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b) Organizar os processos de abertura de concursos das obras municipais de infraestruturas, arranjos
exteriores e equipamentos sociais, incluindo elaboração de cadernos de encargos, programas de
procedimentos, planos de segurança e saúde e planos de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição, bem como proceder à gestão técnica e administrativa das respetivas empreitadas após
adjudicação pela Câmara;

c) Fiscalizar as obras de empreitada relativas a equipamentos;

d) Promover a construção e manutenção de equipamentos públicos da responsabilidade da autarquia;

e) Assegurar a execução de outras obras diversas que se insiram nas competências da autarquia;

f) Zelar pela conservação dos equipamentos a cargo do serviço.

2 – Em matéria de rede viária e trânsito:

a) Promover e assegurar os procedimentos legais e regulamentares das obras de construção de
infraestruturas viárias, por administração direta ou empreitada, no âmbito das atribuições do município e
em conformidade com o superiormente ordenado;

b) Acompanhar a construção de infraestruturas da responsabilidade da Administração Central na área do
município;

c) Fiscalizar as obras por empreitadas relativas a vias municipais;

d) Inspecionar periodicamente estradas e caminhos municipais providenciando as medidas necessárias à sua
conservação;

e) Garantir a manutenção da rede viária municipal, nomeadamente estradas e caminhos municipais e
vicinais, incluindo passeios e outros espaços públicos que não sejam atribuição específica de nenhum outro
serviço da autarquia;

f) Assegurar o exercício das competências municipais no domínio do ordenamento do trânsito e
estacionamentos;

g) Promover a conservação, pavimentação e manutenção das infraestruturas rodoviárias municipais;

h) Promover a conservação e manutenção dos equipamentos;

i) Propor a aquisição de material de sinalização e elaborar estudos e projetos de sinalização horizontal,
vertical e semafórica das vias municipais, arruamentos e obras de arte;

j) Assegurar o apoio necessário às juntas de freguesia na execução de trabalhos em caminhos paroquiais e
vicinais;

k) Orientar e manter atualizado o cadastro das rodovias municipais, para fins de conservação, manutenção,
estatística e informação.

3- Compete à contratação pública:

a)Instruir o procedimento;



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
6090-543 PENAMACOR

Contribuinte Nº 506 192 164

P.38

b) Analisar propostas;

c) Monitorizar os processos e os respetivos pedidos de pagamento.

Artigo 43º

Obras Particulares, Planeamento e Ordenamento do Território

São atribuições do serviço de Obras Particulares, Planeamento e Ordenamento do Território,
designadamente:

1 – Em matéria de obras particulares:

a) Sanear liminarmente e informar tecnicamente os processos que careçam de despacho ou deliberação;

b) Apreciar os projetos de edificações sujeitos a licenciamento ou emissão de comunicação prévia, emitir
pareceres, assegurando a respetiva fiscalização, por forma a fazer cumprir as normas urbanísticas;

c) Preparar a fundamentação dos atos de licenciamento e comunicação prévia ou de indeferimento dos
respetivos pedidos;

d) Emitir pareceres sobre as demolições de prédios;

e) Proceder à gestão dos processos de obras licenciadas ou admitidas, até à emissão da autorização de
utilização, assegurando o respeito pelos projetos, alterações e utilizações aprovadas;

f) Deslocação, na área do município, aos locais para onde existam processos de licenciamento ou
comunicação prévia tendo em vista a sua informação;

g) Acompanhar periodicamente as respetivas obras, estabelecendo alinhamentos, prestando assistência às
mesmas e informando os serviços e fiscalização por forma a impedir a construção clandestina;

h) Fiscalizar as condições de efetiva execução dos projetos;

i) Propor medidas adequadas em relação a habitações degradadas ou clandestinas detetadas, sugerindo
medidas convenientes;

j) Assegurar a correta gestão e aplicação dos planos municipais e demais regulamentos e legislação aplicável;

k) Gerir o sistema de informação e controle de processos urbanísticos, compreendendo o atendimento e
informação do público, a receção e instrução preliminar dos processos, a apreciação e parecer dos mesmos e
respetivo arquivo;

l) Colaborar com os serviços da Administração Central, nomeadamente no envio de dados estatísticos.

2 – Em matéria de planeamento e ordenamento do território:

a) Definir, promover e regulamentar os planos de urbanização e preservação da qualidade urbanística do
Concelho;

b) Participar na revisão do Plano Diretor Municipal em vigor, assegurando o seu cumprimento e o de outros
planos, no que diz respeito aos projetos de obras particulares;
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c) Assegurar todas as operações de natureza técnica e administrativa, relativas ao processo de
transformação e uso do solo municipal, no respeito pelas normas legais e regulamentares em vigor e pelos
legítimos direitos dos cidadãos, promotores e utilizadores do ambiente urbano;

d) Propor e justificar a elaboração e aprovação de instrumentos de gestão territorial e dar o apoio técnico
necessário;

e) Fazer relatórios periódicos sobre os instrumentos de gestão territorial, 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) Acompanhar a evolução da política de solos e apresentar propostas de aquisição ou alienação, incluindo a
fundamentação de propostas e acompanhamento técnico de iniciativas de negociação e expropriação;

h) Colaborar na definição dos parâmetros de ocupação e utilização do solo que deverão integrar os
instrumentos de gestão territorial, de modo a salvaguardar e valorizar os recursos e valores naturais e
compatibilizar as funções de proteção, regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o
bem-estar das populações;

i) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios do ordenamento do território;

j) Assegurar a correta gestão e aplicação dos planos municipais, regionais e nacionais de ordenamento do
território em vigor na área do município e colaborar nas suas atualizações e retificações quando for o caso;

k) Participar na atualização das bases de ordenamento e de toda a cartografia de base para a área do
município;

l) Apreciar os processos de obras particulares e loteamentos em consonância com os regulamentos e
instrumentos de planeamento em vigor e emitir parecer;

m) Inventariar e acompanhar todas as operações de loteamento em curso, acompanhando também todas as
obras de urbanização na área do município e efetuar as vistorias das mesmas;

n) Arquivo de todos os instrumentos de planeamento e respetivos estudos prévios e sua sistematização;

o) Colaborar na elaboração de estudos e formulação de respostas tendentes à execução de um correto
ordenamento do território para a área do município;

p) Promover e apoiar os projetos de fomento de habitação social e cooperativa;

q) Colaborar, prestando todo o apoio técnico quando solicitado, com os serviços intervenientes no
licenciamento de obras particulares e loteamentos urbanos;

r) Caraterizar as áreas ocupadas com construções ilegais ou degradadas e propor as medidas necessárias ao
devido ordenamento;

s) Promover a defesa e preservação dos recursos naturais na área do município;
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t) Assegurar todas as operações de natureza técnica e administrativa, relativas ao processo de
transformação e uso do solo municipal, no respeito pelas normas legais e regulamentares em vigor e pelos
legítimos direitos dos cidadãos, promotores e utilizadores do ambiente urbano.

3 – Na área do planeamento e ordenamento do território integram-se os seguintes setores:

a) Urbanismo;

b) Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica.

3.1 – Compete ao serviço de Urbanismo:

a) Promover a qualidade do ambiente e da arquitetura urbana;

b) Elaborar estudos e projetos que visem garantir a melhoria de qualidade dos espaços públicos urbanos e a
qualidade arquitetónica de edifícios ou conjuntos urbanos, com respeito pelo Plano Diretor Municipal;

c) Promover a reabilitação de áreas urbanas degradadas;

d) Promover a classificação e salvaguarda dos núcleos históricos e do património de interesse municipal e
supramunicipal.

3.2 – Compete ao serviço de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica:

a) Promover a criação e desenvolvimento do sistema de informação geográfica municipal estabelecendo, em
articulação e colaboração com os outros serviços municipais e serviços e entidades externos, as áreas
temáticas prioritárias de aplicação do sistema, integrando a conveniente base de dados, cartografia
adequada e informação pertinente;

b) Disponibilizar a informação registada no sistema aos serviços municipais que dela careçam, segundo
procedimentos aprovados;

c) Promover a obtenção de cartografia e sua atualização;

d) Promover com regularidade a atualização de cartas topográficas e de cadastro;

e) Promover a constituição e atualização das bases de dados;

f) Apoiar as atividades de gestão urbanística, do cadastro de propriedade, do património municipal, das
redes de infraestruturas de água e saneamento, da rede viária, da informação geo-referenciável e de
mapotecas e documentos normalizados;

g) Recolha e tratamento da informação necessária à elaboração de instrumentos de gestão territorial e
instrumentos de planeamento, nomeadamente cadastro, topografia e análise estatística;

h) Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

SUBSECÇÃO I

Art. 44º

Serviços de Coordenação Administrativa de Obras
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1 - O Serviço de Coordenação de obras tem por atribuições o apoio técnico-administrativo às atividades
desenvolvidas pelos serviços do município que nele estão integrados, competindo-lhe designadamente:

a) Assegurar a assessoria técnica ao presidente da Câmara e vereadores;

b) Colaborar na elaboração de posturas e regulamentos de natureza urbanística;

c) Assegurar o cumprimento do Plano Diretor Municipal;

d) Assegurar a organização e gestão do arquivo de obras particulares;

e) Superintender nos serviços de apoio às obras;

f) Prestar todo o apoio administrativo aos serviços integrados na subunidade orgânica;

g) Executar todas as tarefas relacionadas com receção, classificação, expedição e arquivo de
correspondência e documentos;

h) Desenvolver os trâmites burocráticos relativos ao licenciamento de obras particulares e loteamentos e
demais processos que caiam no âmbito das competências dos diversos serviços da subunidade orgânica;

i) Assegurar o atendimento dos munícipes e prestar informações relativamente aos assuntos integrados no
âmbito das atribuições e competências dos serviços integrados na subunidade orgânica;

j) Passar certidões específicas, quando autorizadas;

k) Emitir as licenças de obras, ocupação da via pública e da utilização de edifícios, depois de autorizadas;

l) Emitir os alvarás de loteamento, após competente autorização;

m) Remeter às diversas entidades oficiais os elementos que por determinação legal lhes tenham de ser
enviados;

n) Colaborar na elaboração de propostas de instruções, ordens de serviços, despachos, posturas e
regulamentos necessários ao exercício das atividades dos serviços.

2 – Para cumprimento do seu quadro de competências, o Serviço de Coordenação Administrativa de Obras
compreende os seguintes serviços:

a) Serviços Administrativos;

b) Serviços de execuções Fiscais Taxas e Cobranças;

c) Serviço de Acompanhamento de Vistorias.

Artigo 45º

Serviços Administrativos

Aos Serviços Administrativos cabe assegurar todo o expediente relacionado com a prestação de serviços aos
munícipes, designadamente:
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a) Assegurar a instrução dos processos de licenciamento de obras particulares e outros licenciamentos no
âmbito do RJEU;

b) Cumprir e fazer cumprir os regulamentos municipais designadamente os relativos às obras públicas,
particulares e ordenamento do território;

c) Atender o público e encaminhá-lo para os serviços adequados, quando for caso disso;

d) Assegurar o expediente administrativo de apoio aos restantes serviços integrados na respetiva
subunidade.

Artigo 46º

Serviços de execuções Fiscais Taxas e Cobranças

1 - Tem por atribuição 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 arquivos próprios do serviço, assegurando também a execução do expediente
proveniente de outros serviços ou entidades e que se insira no âmbito das suas atribuições.

2 - O Serviço de Gestão do Legado: Tem por atribuição, designadamente, organizar e manter atualizado o
processo de cadastro das propriedades, providenciar para que o serviço de fiscalização exerça vigilância
sobre os contratos firmados com os rendeiros, não permitindo situações de subarrendamento, de
delapidação do património e de derrube e corte abusivo de árvores, propondo soluções que permitam
melhor aproveitamento e rentabilização das propriedades, fazer avisos da venda de azeitona, lenha das
árvores secas e da tiragem da cortiça e elaborar editais que fixem novos períodos de arrendamento no
términos dos contratos anteriormente existentes.

Artigo 47º

Serviço de Acompanhamento de Vistorias

Compete ao serviço:

Assegurar o acompanhamento dos processos resultantes da comissão de vistorias.

SECÇÃO V

Art. 48º

Unidade Operacional de Serviços Externos

1 - Á Unidade Operacional de Serviços Externos, nas suas áreas de intervenção, compete-lhe
designadamente:

a) Planear e programar e gerir atividades de âmbito administrativo e operacional de serviços na área do
município;

b) Assegurar a manutenção, conservação e limpeza do parque habitacional, e vias públicas, nomeadamente
de todos os edifícios municipais, não arrendados;
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c) Assegurar a manutenção, conservação e limpeza do parque cultural e desportivo do município;

d) Supervisionar os armazéns municipais e a gestão do parque de máquinas e viaturas municipais;

e) Providenciar para que os materiais, máquinas, viaturas, ferramentas, desenhos e instruções estejam
disponíveis no arranque ou fase das obras em que forem necessárias;

f) Supervisionar a gestão do setor do parque de máquinas, viaturas e oficina auto;

g) Supervisionar a gestão do Armazém.

SUBSECÇÃO I

Art. 49º

Serviços Externos

1 – Á subunidade Serviços Externos, nas suas áreas de intervenção, compete-lhe designadamente:

a) Manter o armazém devidamente providenciado através do controlo e execução de mecanismos de
gestão;

b) Providenciar para que os materiais, máquinas, viaturas, ferramentas, desenhos e instruções estejam
disponíveis no arranque ou fase das obras em que forem necessárias;

c) Assegurar a gestão e manutenção do parque de máquinas e viaturas;

d) Executar as obras de conservação e manutenção de infraestruturas;

e) Assegurar a manutenção da rede de águas e saneamento municipais;

f) Assegurar a inspeção periódica das vias municipais e promover a sua conservação e limpeza, incluindo as
respetivas obras de arte;

g) Executar as atividades relativas à limpeza pública;

h) Administrar o espaço físico do cemitério municipal.

2 – A subunidade de serviços externos compreende os seguintes serviços:

a) Gestão de Stocks, armazém, OAD (Obras por Administração Direta) e viaturas;

b) Água, Saneamento e Resíduos;

c) Manutenção, Infraestruturas e Serviços Urbanos;

d) Gestão de Cadastro e Redes.

Art. 50º

Serviço de Gestão de Stocks, Armazém, OAD e Viaturas

1-Compete ao serviço de Gestão de Stocks, armazém e OAD (Obras por Administração Direta).
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a) Assegurar o aprovisionamento dos materiais indispensáveis ao regular funcionamento dos diversos
serviços municipais;

b) Controlar os prazos de entrega das encomendas;

c) Distribuir material aos diversos serviços mediante requisição devidamente assinada pelo responsável;

d) Assegurar os procedimentos de contratação pública destinados à aquisição de bens e serviços, a
organização dos respetivos processos e execução de todo o expediente decorrente dos mesmos;

e) Proceder ao empréstimo de bens móveis, quando superiormente autorizado, e controlar o seu estado de
conservação e utilização no momento da devolução;

f) Prestar, com prontidão, os esclarecimentos e informações relativas às atividades do serviço, quando
solicitadas pelo Presidente da Câmara, vereadores ou pelo chefe de divisão;

g) Assegurar os demais procedimentos administrativos e o expediente do serviço.

2 – Em matéria de Armazém:

a) Controlar os stocks dos materiais indispensáveis ao regular funcionamento dos diversos serviços
municipais;

b) Conferir o material entrado em armazém;

c) Disponibilizar material aos diversos serviços mediante requisição devidamente assinada pelo responsável;

d) Proceder a todas as ações de verificação pessoal e física dos bens móveis e materiais do município, em
ordem à sua boa conservação e preservação;

f) Proceder à cedência de bens móveis, máquinas e viaturas quando superiormente autorizado, e controlar o
seu estado de conservação e utilização no momento da devolução;

g) Prestar, com prontidão, os esclarecimentos e informações relativas às atividades do serviço; quando
solicitadas pelo Presidente da Câmara, vereadores ou pelos dirigentes;

h) Assegurar os demais procedimentos administrativos e o expediente do serviço;

i) Assegurar os pedidos ao aprovisionamento de reposição de material necessário à reposição de stocks;

j) Conferência das guias de transporte de todo o material que der entrada em armazém;

l) Orçamentação da cedência de bens e serviços solicitados;

m) Gestão dos combustíveis indispensáveis ao funcionamento do parque automóvel.

3- Em matéria de OAD – Obras por Administração Direta:

a) Apuramento simplificado e eficiente dos custos de materiais, mão-de-obra, máquinas e outros custos de
bens ou serviços e a sua aplicabilidade;

b) Apuramento de custos, mão-de-obra direta, máquinas e viaturas e respetiva orçamentação;
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c)Gestão e acompanhamento de obras por administração direta em infraestruturas municipais.

4 – Em matéria de Transportes, Parque Auto e Oficinas:

a) Manter em condições de operacionalidade o parque de máquinas e viaturas da Câmara Municipal;

b) Distribuir as máquinas e viaturas pelos diferentes serviços de acordo com as indicações superiores;

c) Gestão dos combustíveis indispensáveis ao funcionamento do parque automóvel;

d) Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada máquina ou viatura;

e) Elaborar estudos de rentabilidade das máquinas e viaturas e propor as medidas adequadas;

f) Assegurar a conservação e manutenção das máquinas, viaturas, ferramentas e outros equipamentos
integrados no património municipal;

g) Proceder à reparação das máquinas, viaturas, ferramentas e outros equipamentos pertencentes à
autarquia, quando superiormente for determinado e desde que existam no serviço suficientes habilitações
para o efeito;

h) Proceder à análise e verificação das máquinas, viaturas, ferramentas e outros equipamentos que se
encontrem avariados e informar quais os procedimentos mais adequados a adotar;

i) Colaborar com os utilizadores das máquinas, viaturas, ferramentas e outros equipamentos no sentido de
prestar os esclarecimentos necessários à sua melhor utilização;

j) Dar resposta, dentro das possibilidades do serviço, às diversas solicitações de transportes superiormente
autorizadas;

k) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Municipal de Transportes.

Art. 51º

Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos

1-Compete ao serviço de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos:

a)Promover e assegurar a conservação das redes de água, águas pluviais, saneamento e recolha de resíduos
sólidos urbanos;

b) Garantir a operacionalização e execução de todas as tarefas operacionais necessárias, previstas no
Regulamento de Água, Saneamento e RSU;

c) Garantir a viabilidade e orçamentação das tarefas e serviços referentes à manutenção e ampliação de
redes de água, saneamento e RSU;

d) Gerir, monitorizar e operacionalizar as redes de água, saneamento e RSU.

Art. 52º

Manutenção, Infraestruturas e Serviços Urbanos
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1-Compete ao serviço de Manutenção, Infraestruturas e Serviços Urbanos:

a) Promover e assegurar a conservação, manutenção e limpeza dos parques e jardins municipais,
assegurando a guarda e conservação de todos os equipamentos, monumentos e construções que nos
mesmos se localizem;

b) Promover a arborização das ruas, praças, jardins e de outros espaços públicos;

c) Organizar e desenvolver os processos de arranque de árvores;

d) Implementar a criação de novos espaços verdes;

e) Promover o combate às pragas e doenças vegetais nos espaços verdes;

f) Promover a podagem das árvores e corte da relva;

g) Promover, organizar e participar em exposições e outros eventos que tenham por objetivo a divulgação e
preservação das plantas e o seu interesse para o bem-estar e qualidade de vida das populações;

h) Gerir e coordenar as equipas de pessoal operário afetas ao serviço.

2 – Em matéria de Cemitérios:

a) Assegurar inumações e exumações;

b) Assegurar a limpeza e manutenção da salubridade pública nas dependências do cemitério;

c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais referentes aos cemitérios;

d) Colaborar com as juntas de freguesia em matéria de cemitérios sob a sua jurisdição.

Art. 53º

Gestão e Cadastro de redes

1- Compete ao serviço de Gestão e Cadastro de redes:

a) Gerir, toda a informação disponível para a caracterização das suas redes, para que posteriormente se
possa alcançar uma maior qualidade e rentabilidade do serviço prestado;

b) Ter disponível informação essencial para a tomada de decisão sobre as ações a desenvolver ou
implementar no âmbito da gestão destas infraestruturas;

c) Levantamento cadastral das Redes de AA e SAR;

d)Tratar os dados recolhidos.

Art. 54º

Norma Revogatória

1 – Ficam revogadas todas as disposições que contrariem o presente Regulamento.
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2 – Compete ao Presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação ou omissões do
presente Regulamento, sem prejuízo de ratificação pela Câmara Municipal.

Artigo 55º

Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia após publicação na segunda série do Diário da
República.


