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a proteção de valores ambientais, segurança e/ou qualidade de vida dos 
munícipes.

2) A restrição dos horários de funcionamento poderá ainda verificar -se, 
sempre que o requerente/interessado na restrição, comprove que existe 
violação da legislação do ruído em vigor, designadamente mediante a 
apresentação de relatório de medição acústica, elaborado por empresa 
acreditada.

3) A restrição de horários deverá ser proporcional e equilibrada, 
atendendo aos motivos determinantes da restrição, aos interesses dos 
consumidores e das atividades económicas envolvidas.

CAPÍTULO IV

Fiscalização e Contraordenações

Artigo 15.º
Fiscalização

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, em colaboração com 
as entidades administrativas e policiais, a fiscalização do cumprimento 
do disposto no presente Regulamento.

Artigo 16.º
Contraordenações e coimas

1) O funcionamento dos estabelecimentos fora dos horários previs-
tos no presente Regulamento constitui contraordenação, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro:

a) A falta da afixação do mapa de horário de funcionamento em local 
bem visível do exterior é punível com coima de € 150,00 a € 450,00, para 
pessoas singulares, e de € 450,00 a € 1500,00 para pessoas coletivas;

b) O funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido 
nos termos do presente Regulamento é punível com coima de € 250,00 
a € 3740,00, para pessoas singulares, e de € 2500,00 a € 25 000,00, para 
pessoas coletivas.

2) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 6.º é punível com coima de 
€ 150,00 a € 2000,00, para pessoas singulares, e de € 450,00 a € 4000,00, 
para pessoas coletivas.

3) A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das 
coimas e de sanções acessórias competem ao Presidente da Câmara.

4) As autoridades de fiscalização (GNR, PSP, ASAE e município) 
podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 
encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 17.º
Norma Revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Re-
gulamento de Restrição aos Limites dos Horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

6 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Ricardo Bruno Antunes Machado Rio.

208780566 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Edital n.º 635/2015
Nuno Dinis da Encarnação de Amorim, Vice -Presidente da Câmara 

Municipal de Lagoa (Algarve):

Faz público que, nos termos do n.º 2 do art.º 52.º do Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edificação, Taxas e Compensações Urba-

nísticas, a taxa base do Sistema de Indústria Responsável, é atualizada 
aplicando as taxas de 0,20 % para 2014 e − 0,41 % para 2015, passando 
para 94,72 € a partir de 1 de março de 2015.

E para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares do costume.

24 de junho de 2015. — O Vice -Presidente da Câmara, Nuno Dinis 
da Encarnação de Amorim.

308782056 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Aviso (extrato) n.º 7827/2015
Torna -se público que por despacho do Presidente da Câmara Munici-

pal, de 1 de junho de 2015, foi designado Chefe de Divisão Administra-
tiva e Financeira, em regime de substituição, nos termos do disposto no 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que 
adapta à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, o técnico 
superior (área de economia) do Mapa de Pessoal dos serviços municipais 
de Penacova, Lic. António José Gonçalves dos Santos Vaz.

18 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Hum-
berto Oliveira.

308734128 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Edital n.º 636/2015

Afetação ao domínio público do Município — Rua Nossa Senhora 
da Conceição, freguesia de Capelas

José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, faz saber que, de acordo com o estipulado na alínea t) do 
n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal de Ponta Delgada, em sessão ordinária realizada no dia 30 
de junho de 2015, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada 
em sua reunião de 11 de junho de 2015, aprovou a afetação ao domínio 
público Municipal da parcela de terreno com a área de 123,00 m2, sita 
na Rua Nossa Senhora da Conceição, freguesia de Capelas, a desanexar 
do descrito sob o n.º 1743/Capelas.

A planta de localização encontra -se afixada junto ao respetivo edital, 
no rés -do -chão, do edifício dos Paços do Concelho.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos Paços do Município e na Junta de Freguesia em 
questão e publicados na página oficial deste Município em www.cm-
-pontadelgada.pt e na 2.ª série do Diário da República.

2 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara, José Manuel Bolieiro.
208779619 

 MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Despacho n.º 7859/2015
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que em 
reunião de Câmara Municipal de Ponta do Sol, de 15 de junho de 2015, 
bem como em sessão de Assembleia Municipal, datada de 26 de junho 
de 2015, foram aprovadas as alterações ao Regulamento Orgânico dos 
Serviços Municipais, tal como a seguir se publica.

29 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui 
David Pita Marques Luís.

Nota justificativa
A atual estrutura e organização dos serviços municipais resultou da 

publicação do Despacho n.º 985/2013 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 12, de 17 de janeiro de 2013.

Os desafios que se vão colocando às autarquias locais pressupõem 
uma organização dos serviços autárquicos em moldes que lhe permitam 
dar uma melhor reposta às solicitações decorrentes das suas atribuições 
e competências. Com a presente alteração ao Regulamento Orgânico 
dos Serviços Municipais e por forma a conferir -lhe uma maior eficácia 
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da gestão municipal, ajusta -se a presente estrutura, para que possa ser 
dada uma resposta mais concisa à realidade que se impõe.

Pretende -se autonomizar algumas áreas de atuação do Município, 
designadamente a Comunicação e Imagem, a Educação, Cultura, Des-
porto e Turismo, e os Recursos Humanos, as quais pela sua complexi-
dade passam a estar enquadradas em serviços com responsabilidades 
efetivamente descentralizadas e partilhadas.

Face ao exposto, as principais alterações à anterior estrutura orgânica 
traduzem -se no seguinte:

As áreas da Educação, da Cultura, do Desporto, do Turismo, da 
Comunicação e Imagem deixam de estar integradas no Gabinete de 
Apoio à Presidência, sendo assim criados dois novos Gabinetes com a 
designação de Gabinete de Educação, Cultura Desporto e Turismo e de 
Gabinete de Comunicação e Imagem.

O Gabinete Jurídico irá integrar a área de Recursos Humanos e será 
designado de Gabinete Jurídico e de Recursos Humanos.

Desta forma:
Considerando que o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, es-

tabeleceu um novo enquadramento jurídico da organização dos serviços 
das autarquias locais;

Considerando que nos termos do mencionado diploma, a organiza-
ção, a estrutura e o funcionamento da administração autárquica devem 
orientar -se pelos princípios da unidade, eficácia da ação, da aproximação 
dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de 
meios e da eficiência, da afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa dos serviços prestados e da garantia da parti-
cipação dos cidadãos;

Considerando que o artigo 6.º do diploma acima referido estipula que 
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
a aprovação do modelo de estrutura orgânica, bem como do número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis e do número máximo total de 
subunidades orgânicas;

Considerando que a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto prevê, no n.º 2 
do artigo 4.º que a estrutura orgânica pode prever a existência de cargos 
de direção intermédia de 3.º grau;

Considerando que cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, definir as competências, área e requisitos de recruta-
mento e remuneração dos cargos de direção intermédia de 3.º grau, ele-
mentos estes que constam do Anexo I ao presente regulamento, conforme 
determinado no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto;

Assim sendo, propõe -se que seja aprovado o seguinte:
a) A organização interna dos serviços municipais corresponde a uma 

estrutura hierarquizada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º e 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

b) Gabinetes de apoio, assessoria e coordenação — Composto pelo Ga-
binete de apoio à Presidência e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

c) A estrutura flexível é composta por 2 unidades orgânicas, a Divisão 
Administrativa e Financeira e a Divisão de Ambiente e Urbanismo.

d) Gabinetes não integrados em Divisões Municipais — Gabinete 
de Comunicação e Imagem, Gabinete de Educação, Cultura Desporto 
e Turismo, e Gabinete Jurídico e de Recursos Humanos, este último 
dirigido por um dirigente intermédio de 3.º grau.

e) O número máximo total de subunidades orgânicas é de 4, compostas 
por um coordenador técnico, as quais serão criadas futuramente por 
despacho do Presidente da Câmara Municipal que definirá a competência 
de cada uma delas.

f) O número máximo de equipas de projeto é de 1, sendo que esta equipa 
de cariz temporário e destinada à prossecução de objetivos determinados 
pelo Município, será criada por deliberação da Câmara Municipal.

g) O Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais, o qual é cons-
tituído pelo Anexo I (Regulamento para os cargos de direção intermédia 
de 3.º grau) e Anexo II (Organograma que representa a estrutura orgânica 
dos serviços da Câmara Municipal de Ponta do Sol).

Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais

CAPÍTULO I

Princípios e normas gerais da organização, estrutura 
e funcionamento dos serviços municipais

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento estabelece os princípios organizativos, as 
normas gerais da organização e funcionamento dos serviços munici-
pais da Câmara Municipal de Ponta do Sol, fazendo parte do mesmo 
os Anexos I e II.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento aplica -se a todos os serviços municipais, 
bem como aos trabalhadores que prestam serviço diretamente ao 
Município.

Artigo 3.º
Princípios Gerais da Atividade Municipal

1 — A Câmara Municipal de Ponta do Sol e os seus serviços prosse-
guem, nos termos e formas legalmente previstas, fins de interesse público 
geral e municipal, tendo como objetivo principal das suas atividades, 
proporcionar melhores condições de vida, de trabalho e de lazer aos 
seus munícipes.

2 — Na prossecução das atribuições do Município e no âmbito das 
competências dos seus órgãos, os serviços municipais, devem orientar-
-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantita-
tiva e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos 
cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Ad-
ministrativo, sendo de salientar, os seguintes princípios de organização 
e ação administrativa:

a) Da administração aberta, privilegiando o interesse dos munícipes, 
facilitando a sua participação no processo administrativo, designada-
mente, prestando as informações e os esclarecimentos de que careçam, 
divulgando as atividades do município, apoiando e estimulando as 
iniciativas dos particulares e recebendo as suas sugestões e reclamações;

b) Da eficiência e da eficácia, prestando um serviço célere e de qua-
lidade, racionalizando os meios e os recursos disponíveis, para uma 
melhor prestação de serviços às populações;

c) Da simplicidade nos procedimentos, saneando atos inúteis e re-
dundantes, encurtando circuitos e simplificando processos de trabalho;

d) Do respeito pela cadeia hierárquica vertical e horizontal, sem 
prejuízo da desconcentração de competências adotada por cada serviço 
e da celeridade na tomada de decisão;

e) Da coordenação dos serviços e articulação entre as diferentes 
unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral execução às 
deliberações e decisões dos órgãos municipais;

f) Da gestão participativa, assegurando uma comunicação eficaz e 
transparente, a proteção da confiança e a assunção de responsabilidades 
por parte dos funcionários, quer na preparação e execução das decisões, 
quer na relação com os munícipes;

g) Da dignificação e valorização dos trabalhadores, estimulando o 
seu desempenho profissional e promovendo a melhoria das condições 
de trabalho;

h) Do respeito pela legalidade e adequação das atividades ao quadro 
legal e regulamentar;

i) Da imparcialidade e igualdade de tratamento de todos os cidadãos, 
com transparência, diálogo e participação, consubstanciados ao nível 
da gestão e dos procedimentos.

Artigo 4.º
Competências genéricas dos dirigentes e chefias

1 — Aos titulares dos cargos de direção ou chefia são conferidos, nos 
termos legais, os poderes necessários ao pleno exercício das funções 
executivas atribuídas à unidade ou subunidades orgânicas que chefiam, 
de acordo com as decisões e deliberações dos órgãos municipais.

2 — Os responsáveis pelos serviços municipais, para além das obriga-
ções decorrentes da especificidade dos respetivos serviços, devem pros-
seguir e pautar a atividade dos seus serviços pelas seguintes normas ou 
princípios gerais:

a) Atuar de forma justa, isenta e imparcial, em obediência à lei e ao 
direito, zelando pelos interesses da autarquia, no respeito dos interesses 
legalmente protegidos dos munícipes e dos cidadãos em geral;

b) Acolher os interesses e aspirações das populações, promovendo a 
sua participação na resolução dos problemas que as afetem e encorajando 
as suas iniciativas;

c) Procurar constantemente atingir o mais elevado grau de eficiência e 
de eficácia, gerindo racionalmente os recursos ao seu dispor, e atingindo 
efetivamente as metas e os objetivos estabelecidos;

d) Promover a dignificação e valorização profissional dos recursos 
humanos que integram os seus serviços, estimulando a capacidade de 
iniciativa e de entreajuda, contribuindo ativamente para um clima or-
ganizacional motivador centrado no trabalho em equipa;

e) Agir de forma solidária e coordenada com os demais serviços da 
Autarquia.
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3 — Aos titulares dos cargos de direção ou chefia, incumbe desig-
nadamente:

a) Dirigir a unidade ou subunidade orgânica por que são responsáveis 
e a atividade dos trabalhadores que lhes estiverem adscritos;

b) Garantir o cumprimento das deliberações da Câmara e despachos 
do presidente ou dos seus delegados, nas áreas dos respetivos serviços;

c) Prestar informação ou emitir parecer sobre os assuntos que devam 
ser presentes a despacho ou deliberação municipal;

d) Colaborar, ao nível da sua responsabilidade, na preparação dos 
diferentes instrumentos de planeamento, programação e gestão da ati-
vidade municipal;

e) Propor medidas tendentes à melhoria do funcionamento dos serviços 
ou dos circuitos administrativos estabelecidos;

f) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os processos e 
documentos desnecessários ao funcionamento dos serviços;

g) Garantir, na sua área de atuação, o cumprimento das normas legais e 
regulamentares e das instruções superiores, dos prazos e outras atuações 
que estejam atribuídas à unidade orgânica que dirige ou chefia;

h) Participar nas reuniões de coordenação geral ou setorial;
i) Assistir, sempre que for determinado, às reuniões da Assembleia 

Municipal e Câmara Municipal;
j) Exercer ou propor a ação disciplinar nos limites da competência 

que o Estatuto lhe atribuir;
k) Prestar informação sobre as necessidades ou a disponibilidade de 

efetivos afetos à sua unidade que se encontrem em situação de subu-
tilização;

l) Verificar e controlar a pontualidade e a assiduidade e justificar ou 
não as faltas participadas ou sem justificação;

m) Participar na avaliação do desempenho dos trabalhadores, infor-
mando sobre estes, de acordo com a regulamentação em vigor;

n) Promover a elaboração periódica de relações das decisões toma-
das ao abrigo de competência delegada e que devam ser apresentadas 
superiormente;

o) Garantir a observância das orientações normativas que sejam emiti-
das superiormente ou pelas unidades orgânicas competentes, em matéria 
de gestão de pessoal, apoio administrativo, liquidação, cobrança e entrega 
de receitas, registos patrimoniais e organização de arquivos;

p) Respeitar a correlação entre o plano de atividades e o orçamento 
do município;

q) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas 
com o seu funcionamento;

r) Exercer quaisquer outras atividades que resultem de lei ou regula-
mentação administrativa ou lhe sejam legalmente atribuídas por despacho 
ou deliberações municipais.

Artigo 5.º
Regime de substituições

1 — Os cargos de direção e chefia são assegurados, em situações de 
falta, ausência ou impedimento dos respetivos titulares, pelos trabalha-
dores de mais elevada categoria profissional, adstritos a essas unidades, 
ou, em caso de igualdade na categoria, pelos que para o efeito forem 
superiormente designados.

2 — Nas subunidades orgânicas sem cargo de direção ou chefia atri-
buído, a atividade interna é coordenada pelo trabalhador de mais elevada 
categoria profissional que a elas se encontrar adstrito, ou pelo trabalhador 
que o dirigente superior para tal designar, em despacho fundamentado, 
no qual definirá os poderes que, para o efeito, lhe são conferidos.

CAPÍTULO II

Modelo organizativo

Artigo 6.º
Modelo organizativo

1 — Os serviços da Autarquia organizam -se internamente de acordo 
com o modelo de estrutura hierarquizada que compreende 2 unidades 
orgânicas flexíveis.

2 — A estrutura flexível é composta por 2 unidades orgânicas flexí-
veis, dirigidas por um Chefe de Divisão Municipal, sendo criadas, 
alteradas e extintas por deliberação da Câmara Municipal, que define as 
respetivas competências, constantes da presente estrutura, cabendo ao 
Presidente da Câmara a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo 
mapa, de acordo com o limite previamente fixado pela Assembleia 
Municipal.

3 — A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito 
da estrutura flexível visa assegurar a permanente adequação do serviço 

às necessidades de funcionamento e de otimização dos recursos, tendo 
em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e resultados.

4 — Quando estejam predominantemente em causa funções de natu-
reza executiva, podem ser criadas, no âmbito das unidades orgânicas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal e dentro dos limites 
fixados pela Assembleia Municipal subunidades orgânicas.

CAPÍTULO III

Atribuições e competências dos serviços

SECÇÃO I

Atribuições e competências

Artigo 7.º
Atribuições e competências

O conjunto das atribuições e competências adiante descritas para 
cada serviço municipal constituem o quadro de referência da respetiva 
atividade, podendo no entanto ser ampliadas ou modificadas por deli-
beração da Câmara Municipal.

SECÇÃO II

Serviços de Assessoria e Apoio

Artigo 8.º
Definição

Constituem serviços de assessoria e apoio, as estruturas de apoio di-
reto à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara, às quais compete, 
em geral, proceder ao tratamento e à informação direta sobre processos 
cuja iniciativa ou execução não corram pelos Gabinetes não integrados 
ou pelas Divisões Municipais nos termos das disposições contidas no 
presente regulamento, bem como a conceção, o acompanhamento e 
a coordenação de ações ou programas específicos que tenham sido 
determinados pelo executivo ou pelo Presidente.

Artigo 9.º
Descrição

Constituem serviços de assessoria e apoio:
a) Gabinete de Apoio à Presidência;
b) Serviço Municipal de Proteção Civil.

Artigo 10.º
Gabinete de Apoio à Presidência

O Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) é a estrutura de apoio 
direto ao Presidente da Câmara no desempenho das suas competências, 
ao qual compete em geral:

a) Preparar a atuação política e administrativa do Presidente da Câmara 
recolhendo e tratando a informação necessária;

b) Proceder aos estudos e elaborar as informações ou pareceres ne-
cessários à tomada de decisões que caibam no âmbito da competência 
própria ou delegada do Presidente da Câmara;

c) Assegurar a representação do Presidente nos atos que este determinar;
d) Coordenar e executar todas as atividades inerentes à assessoria, 

secretariados, protocolos da presidência e assegurar a interligação entre 
os diversos órgãos autárquicos do Município;

e) Assegurar o expediente relativo ao funcionamento da Assembleia 
Municipal;

f) Arquivar e manter devidamente organizada a documentação e a 
correspondência do Presidente da Câmara;

g) Organizar a agenda e as audiências e desempenhar outras tarefas 
que lhe sejam diretamente atribuídas pelo Presidente;

h) Gerir e organizar todos os suportes de informação pública da 
Autarquia.

Artigo 11.º
Serviço Municipal de Proteção Civil

1 — Na dependência do Presidente da Câmara Municipal, ou no 
vereador por si designado, funciona o Serviço Municipal de Proteção 
Civil (SMPC).
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2 — O SMPC tem como missão assegurar a tomada atempada 
de medidas e o acionamento de mecanismos de atuação tendentes 
a prevenir riscos de abrangência coletiva inerentes à probabilidade 
da ocorrência de acidentes ou catástrofes naturais, ao socorro e 
assistência à população bem como à proteção de ativos biológicos e 
valores patrimoniais e, subsequentemente, ao apoio aos munícipes 
na reposição da normalidade.

3 — Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os or-
ganismos 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 SMPC das seguintes competências:

a) Elaboração e atualização do plano municipal de emergência e os 
planos especiais, quando estes existam;

b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos 

recursos existentes no Concelho, com interesse para o SMPC;
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-

sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o município, em função da magnitude estimada e do local previsível 
da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, 
quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos 
das suas consequências previsíveis;

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no Município, bem como sobre elementos relativos às con-
dições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas 
consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
empreendidas em cada caso;

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

g) Organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação 
de emergência;

h) Elaborar planos prévios de intervenção, 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;

i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que considere mais adequadas.

5 — Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPC é competente 
para:

a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros;
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança;
d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, 

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 SMPC 
dispõe dos seguintes poderes:

a) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 
com importância para a proteção civil;

b) Divulgar a missão e estrutura do SMPC;
c) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes 

que integram o SMPC destinada à divulgação pública relativa a medidas 
preventivas ou situações de catástrofe;

d) Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil 
junto dos munícipes com vista à adoção de medidas de autoproteção;

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

f) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do 
Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competências 
delegadas.

Artigo 12.º
Gabinetes não integrados em Unidades Orgânicas

Constituem gabinetes não integrados nas Divisões Municipais:
a) Gabinete de Comunicação e Imagem;
b) Gabinete de Educação, Cultura, Desporto e Turismo;
c) Gabinete Jurídico e de Recursos Humanos.

Artigo 13.º
Gabinete de Comunicação e Imagem

Na dependência do Presidente da Câmara Municipal, ou no vereador 
por si designado, funciona o Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI), 
com as seguintes competências:

a) Promover, junto da população do Concelho e entidades ex-
ternas, a imagem do Município enquanto instituição ao serviço da 
comunidade;

b) Promover a divulgação das atividades do Município face às ne-
cessidades do desenvolvimento do Concelho e aos problemas concretos 
de população;

c) Preparar, elaborar e divulgar publicações e informações municipais, 
internas ou externas, periódicas ou não, de caráter geral ou específico;

d) Recolher as matérias noticiosas com interesse para a Câmara e 
promover a sua divulgação;

e) Apoiar a realização de iniciativas promocionais de interesse para 
o Concelho;

f) Apoiar a divulgação de eventos e atividades realizadas por entidades 
do Concelho.

Artigo 14.º
Gabinete de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

1 — Na dependência do Presidente da Câmara Municipal, ou no 
vereador por si designado, funciona o Gabinete de Educação, Cultura 
Desporto e Turismo (GECDT), com as seguintes competências:

1.1 — Na área da Educação:
a) Assegurar a prossecução das atribuições do Município no âmbito 

do sistema educativo;
b) Colaborar com os órgãos de direção das instituições escolares na 

gestão de matérias que visem a melhoria da educação;
c) Apoiar a cedência de transportes escolares;

1.2 — Na área da Cultura:
a) Apoiar as associações culturais do Concelho, estabelecendo par-

cerias na organização de eventos;
b) Assegurar a promoção e organização de espetáculos;
c) Realização de exposições e Feiras;
d) Organizar a realização de encontros e conferências de temáticas 

diferenciadas;
e) Desenvolver atividades conjuntas com Escolas do Concelho, de 

modo a desenvolver o interesse e a componente cultural das classes 
escolares;

f) Apoiar atividades lúdicas solicitadas e desenvolvidas por entidades 
particulares;

g) Elaborar programas de ocupação regular e sazonal de tempos 
livres;

1.3 — Na área do Desporto:
a) Assegurar a disponibilidade funcional das infraestruturas despor-

tivas municipais;
b) Promover atividades desportivas no Concelho;
c) Apoiar o associativismo desportivo no Concelho;
d) Organizar eventos de cariz desportivo e lúdico para as classes 

infantis, juvenis e terceira idade;
e) Analisar o desenvolvimento do desporto no Concelho e definir 

propostas para o mesmo;

1.4 — Na área do Turismo:
a) Promover e apoiar a criação de infraestruturas de apoio ao turismo 

e promover a sua divulgação;
b) Colaborar com os organismos regionais e nacionais ligados ao 

turismo, pelas formas que se mostrarem mais convenientes;
c) Assegurar a programação e divulgação do artesanato e outros 

produtos típicos locais;
d) Assegurar a valorização de feiras tradicionais.

Artigo 15.º
Gabinete Jurídico e de Recursos Humanos

1 — Na dependência do Presidente da Câmara Municipal, ou no 
vereador por si designado, funciona o Gabinete Jurídico e de Recursos 
Humanos (GJRH), dirigido por um dirigente intermédio de 3.º grau, 
com as seguintes competências:

1.1 — Na área jurídica:
a) Elaborar pareceres sobre processos que lhes sejam presentes;
b) Instruir, gerir, elaborar pareceres e encaminhar reclamações ou 

outros meios graciosos de garantia que sejam dirigidas ao serviço;
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c) Instruir inquéritos e processos disciplinares:
d) Assegurar a realização de processos de contraordenações;
e) Apoiar a elaboração e distribuição da coletânea de legislação pelos 

serviços respeitantes;
f) Elaborar informações e proceder a estudos jurídicos e inquéritos 

que hajam lugar por determinação superior;
g) Assegurar o expediente relativo a notificações, participações, queixas 

e inquéritos administrativos;
h) Prestar apoio jurídico aos diversos serviços da Câmara;
i) Participar na análise, preparação e alteração de regulamentos;
j) Manter a atualização de ficheiros de legislação, doutrina e juris-

prudência;
k) Elaborar ou apreciar minutas de contratos, acordos, protocolos e 

despachos referentes a atos administrativos de gestão ou de administração 
que lhe sejam solicitadas;

l) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

1.2 — No que respeita aos Recursos Humanos:

a) Proceder à gestão administrativa do pessoal ao serviço da Câmara, 
mantendo atualizados os respetivos processos individuais;

b) Organizar os processos relativos aos procedimentos concursais ou 
outras formas de mobilidade;

c) Proceder a todos os atos relativos ao processamento dos vencimentos 
dos trabalhadores ao serviço da Autarquia;

d) Proceder ao controlo da assiduidade e pontualidade dos traba-
lhadores;

e) Proceder à elaboração do mapa de pessoal e acompanhamento da 
sua execução;

f) Colaborar na organização e gestão do orçamento, no que concerne 
à área de pessoal;

g) Proceder à elaboração dos mapas de férias;
h) Elaborar o balanço social;
i) Proceder ao levantamento das necessidades de formação, elaborar 

e submeter à aprovação o correspondente plano anual e dinamizar a 
sua implementação;

j) Assegurar a divulgação das normas que imponham deveres ou 
confiram direitos aos funcionários;

k) Organizar os processos respeitantes a prestações sociais e comple-
mentares, subsídios, ajudas de custo e horas extraordinárias;

l) Acompanhar o sistema de avaliação de desempenho dos traba-
lhadores;

m) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

2 — As competências, área e requisitos de recrutamento e remu-
neração do Gabinete Jurídico e de Recursos Humanos, dirigido por 
um dirigente intermédio de 3.º grau, estão definidas no Anexo I ao 
presente regulamento, conforme determinado no n.º 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

CAPÍTULO IV

Unidades orgânicas flexíveis

Artigo 16.º

Divisão Administrativa e Financeira

1 — A Divisão Administrativa e Financeira (DAF) tem como 
missão garantir a regularidade financeira, eficiência, eficácia e 
economia dos Serviços Municipais, através de uma gestão rigorosa 
dos recursos financeiros e patrimoniais, bem como assegurar o 
suporte administrativo, garantir a prestação de serviços de apoio 
que assegurem o regular funcionamento da organização através 
da gestão eficiente dos meios humanos e salvaguarda do interesse 
público.

2 — Competências gerais da Divisão Administrativa e Financeira:

a) Planear, programar, coordenar e controlar as atividades da Divisão;
b) Assegurar a implementação do sistema de controlo interno na 

Divisão;
c) Gerir os recursos humanos afetos à Divisão;
d) Conceber, propor e implementar novas metodologias conducentes 

à obtenção de ganhos de eficácia, eficiência e satisfação dos utilizadores 
dos serviços da Divisão;

e) Assegurar e promover o relacionamento funcional com as outras 
áreas orgânicas da Câmara;

3 — Competências específicas dos serviços integrados na Divisão 
Administrativa e Financeira:

3.1 — Serviço de Contabilidade, Património e Aprovisionamento
3.1.1 — No que respeita à Contabilidade:
a) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade respeitando 

as considerações técnicas e os princípios e regras contabilísticos;
b) Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento, 

e respetivas alterações e revisões;
c) Colaborar na elaboração dos documentos de prestação de contas;
d) Acompanhar e garantir a execução financeira do orçamento e tratar 

a informação contida no sistema contabilístico;
e) Colaborar na instalação, implementação, execução e controle da 

contabilidade municipal com base no POCAL, integrando de forma 
consistente a contabilidade orçamental, patrimonial e de custos;

f) Elaborar instruções tendentes à adoção de critérios uniformes à 
contabilização das receitas e despesas e proceder ao seu registo;

g) Proceder ao arquivo organizado de processos de natureza conta-
bilística;

h) Apreciar os balancetes diários de Tesouraria e proceder à sua 
conferência;

i) Acompanhar diariamente o movimento de valores e comprovar 
os saldos de cada uma das contas bancárias bem como proceder às 
reconciliações bancárias;

j) Receber e conferir as propostas de despesa apresentadas pelos 
diferentes serviços, procedendo à respetiva cabimentação;

k) Organizar o processo administrativo de despesa e proceder ao 
registo do compromisso;

l) Organizar o processo administrativo da receita;
m) Receber faturas e respetivas guias de remessa, devidamente con-

feridas e proceder à sua liquidação e registo de compromisso;
n) Manter atualizadas as contas correntes com terceiros;
o) Submeter a autorização superior os pagamentos a efetuar e emitir 

ordens de pagamento;
p) Rececionar e conferir os elementos constantes da guia de receita;
q) Movimentar as contas correntes obrigatórias e demais documentos 

contabilísticos legalmente exigíveis;
r) Assegurar o serviço de expediente e manter devidamente organi-

zado o arquivo;
s) Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de ver-

bas relativas a receitas cobradas para terceiros, nos processamentos 
efetuados;

t) Emitir cheques e proceder à sua guarda e controlo;
u) Emitir ordens de pagamento relativas a operações de Tesouraria;
v) Enviar as ordens de pagamento à Tesouraria;
w) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.1.2 — No que respeita ao Património:
a) Organizar e manter organizado o inventário e cadastro de bens 

móveis e imóveis do município;
b) Executar e acompanhar os processos de inventariação, aquisição, 

transferência, abate, permuta e venda de bens;
c) Colaborar na elaboração de normas no âmbito da gestão e controlo 

patrimonial e zelar pela sua posterior atualização e cumprimento;
d) Proceder à legalização de prédios rústicos e urbanos nas entidades 

competentes;
e) Proceder à identificação, codificação, classificação, etiquetagem, 

registo, movimentação, inventário permanente e controlo de todos os 
bens patrimoniais dos serviços, incluindo obras de arte, mobiliário e 
equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal 
a outros organismos;

f) Promover as inscrições nas matrizes prediais e o registo na conser-
vatória do registo predial de todos os bens imobiliários do município;

g) Executar todo o expediente relacionado com o abate e alienação 
de bens móveis e imóveis;

h) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.1.3 — No que respeita ao Aprovisionamento:
a) Proceder às consultas ao mercado necessárias à realização das 

compras;
b) Efetuar os procedimentos administrativos de aquisição de bens 

e serviços;
c) Proceder à aquisição no exterior dos bens e serviços necessários 

ao funcionamento dos serviços municipais;
d) Rececionar requisições com o respetivo parecer favorável do res-

ponsável da unidade, e assegurar a identificação correta das especifica-
ções dos produtos/serviços e as condições de fornecimento pretendidas 
(prazos de entrega, regime de fornecimento, etc.);
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e) Manter atualizadas as consultas ao mercado de bens e serviços 
necessários ao desenvolvimento da autarquia;

f) Identificar potenciais fornecedores numa ótica da melhoria do custo-
-prazo -qualidade e assegurar o respetivo contacto, seleção e negociação, 
nos termos da lei, salvaguardando as condições de fornecimento e as 
especificações desejadas;

g) Assegurar o registo, a emissão e acompanhamento de ordens de 
compra, o respetivo processo de cabimento e de autorização, para as 
requisições que lhe foram feitas, até à satisfação da mesma junto ao 
requisitante;

h) Fazer conferência dos documentos de compra e assegurar a sua 
aprovação;

i) Organizar e manter atualizada uma listagem dos fornecedores de 
bens e serviços;

j) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.2 — Serviço de Tesouraria
a) Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os 

documentos de Tesouraria, no estrito cumprimento pelas disposições 
legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal;

b) Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo-
-os com esta periodicidade ao serviço de Contabilidade, Património e 
Aprovisionamento conjuntamente com os documentos de suporte da 
receita e da despesa;

c) Proceder à arrecadação da receita virtual e eventual e emitir os 
recibos de quitação aos contribuintes;

d) Dar cumprimento às ordens de pagamento após verificação das 
necessárias condições legais;

e) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.3 — Serviço Administrativo, de Taxas e Licenças, de Atendimento 
e Apoio ao Munícipe

3.3.1 — No que respeita ao serviço Administrativo:
a) Executar as tarefas inerentes à receção, classificação, distribuição 

e expedição de correspondência e outros documentos dentro dos prazos 
respetivos;

b) Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e demais 
diretivas de caráter genérico;

c) Superintender e assegurar o serviço de telefone;
d) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas e regula-

mentos;
e) Executar os serviços administrativos de caráter geral não espe-

cíficos de outras seções ou dos serviços que não disponham de apoio 
administrativo próprio;

f) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.3.2 — No que respeita ao serviço de Taxas e Licenças:
a) Proceder a licenciamentos diversos, com exceção dos licencia-

mentos urbanísticos;
b) Liquidar impostos, taxas e licenças e demais rendimentos da 

Câmara Municipal;
c) Emitir cartões de vendedores ambulantes e organizar os respetivos 

processos;
d) Assegurar a gestão administrativa dos cemitérios municipais, li-

quidar as respetivas taxas e organizar ficheiros e demais registos sobre 
inumações, exumações, sepulturas, jazigos, ossários e os processos de 
concessão de terrenos;

e) Proceder à emissão de alvarás de táxis;
f) Proceder à emissão de licenças e informar o montante das taxas 

e outras receitas municipais, de acordo com a lei e regulamentos 
municipais;

g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.3.3 — No que respeita ao Atendimento e Apoio ao Munícipe:
a) Assegurar, esclarecer, apoiar e dar andamento a todos os reque-

rimentos, solicitações, informações, reclamações, críticas e sugestões 
apresentadas pelos munícipes;

b) Recolher junto dos vários serviços as informações relativas ao 
processamento dos serviços prestados pela Câmara, afim de prestar com 
maior clareza e fundamento a informação aos munícipes;

c) Apoiar o atendimento e encaminhamento dos munícipes no seu 
contacto com os serviços;

d) Prestar apoio aos munícipes na organização e instrução das preten-
sões, relativas às matérias da competência do Município;

e) Assegurar a elaboração de informação estatística sobre o atendi-
mento ao público;

f) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.4 — Serviço de Contratação e Obras Públicas
3.4.1 — No que respeita à Contratação:
a) Elaborar, instruir e coordenar os processos de concurso relativos a 

procedimentos de empreitadas e aquisição de bens e serviços;
b) Coordenar e participar na análise das propostas de procedimentos 

relativos a empreitadas e aquisição de bens e serviços;
c) Organizar o arquivo corrente de contratos de empreitada e de 

aquisição de bens e serviços;
d) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.4.2 — No que respeita às Obras Públicas:
a) Executar atividades concernentes à elaboração de projetos de 

obras, à construção e conservação das obras públicas municipais e à 
respetiva fiscalização;

b) Executar as atribuições do Município relativas à construção, con-
servação e reabilitação de infraestruturas públicas, espaços exteriores, 
equipamentos e todos os edifícios pertencentes ou a cargo da Autarquia;

c) Elaborar e acompanhar os processos de execução de edifícios, 
espaços exteriores, vias de comunicação, redes de água e saneamento 
e outros equipamentos municipais realizados por conta do Município;

d) Colaborar com os serviços de Contabilidade, Património e Apro-
visionamento pela disponibilização de informação relativa aos custos 
das obras realizadas;

e) Assumir a fiscalização e gestão das obras municipais por emprei-
tada após a respetiva consignação, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos;

f) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.5 — Serviço Económico -Financeiro
a) Organizar e informar os processos relativos à contratação de 

empréstimos e contratos de locação financeira;
b) Acompanhar a evolução dos limites de capacidade de endivida-

mento do Município;
c) Organizar e manter atualizado o dossier financeiro relativo às 

comparticipações obtidas através de protocolos, contratos -programa 
ou fundos comunitários;

d) Apoiar na elaboração e recolha de informação, bem como seguir 
a metodologia correta para a elaboração dos documentos previsionais 
(nomeadamente orçamento e grandes opções do plano);

e) Elaborar estudos financeiros, sempre que solicitados pelo Chefe 
de Divisão, Presidente da Câmara ou Vereador com responsabilidade 
política na direção da Divisão;

f) Desencadear as operações necessárias ao encerramento do ano 
económico;

g) Verificação e coerência dos documentos da contabilidade patri-
monial e orçamental;

h) Organizar a apresentação de contas e respetivo relatório de gestão;
i) Assegurar que os procedimentos contabilísticos e orçamentais são 

aplicados com rigor;
j) Garantir, produzir e prestar informação clara e precisa às entidades 

externas, que a solicitem;
k) Assegurar a correta elaboração dos processos inerentes à reali-

zação de acordos de pagamento entre entidades externas e manter a 
informação atualizada;

l) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.6 — Serviço de Arquivo
a) Arquivar, depois de catalogados, todos os documentos, livros e 

processos que lhe sejam remetidos pelos diversos serviços do Município;
b) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.7 — Serviço de Armazém e Parque de Viaturas
a) Proceder ao registo, nos suportes em vigor, das entradas e saídas 

de bens armazenados;
b) Assegurar, uma adequada organização física do espaço e uma 

eficiente arrumação dos bens;
c) Assegurar, o controlo das ferramentas, providenciando a entrega 

adequada aos trabalhadores municipais;
d) Manter atualizado o registo de controlo da distribuição de ferra-

mentas;
e) Distribuir as viaturas pelos diferentes serviços, de acordo com as 

indicações superiores;
f) Elaborar as requisições de combustíveis indispensáveis ao funcio-

namento do parque automóvel;
g) Assegurar, todas as operações de manutenção, reparação e utilização 

das viaturas e máquinas;
h) Executar todas as operações relativas à limpeza e manutenção das 

viaturas e máquinas;
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i) Manter atualizado o cadastro de cada viatura;
j) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

Artigo 17.º
Divisão de Ambiente e Urbanismo

1 — A Divisão de Ambiente e Urbanismo (DAU) tem como missão 
contribuir no ordenamento do território através do licenciamento de 
obras particulares, elaborar estudos e planos municipais considerados 
necessários ao desenvolvimento harmonioso do território do Concelho, 
promover o bem -estar ambiental, saúde pública e atratividade do Con-
celho pela gestão das diversas infraestruturas básicas e manutenção de 
espaços públicos, contribuir para o bem -estar geral do Município pela 
implementação e operacionalização de políticas de desenvolvimento 
social.

2 — Competências gerais da Divisão de Ambiente e Urbanismo:
a) Planear, programar, coordenar e controlar as atividades da Divisão;
b) Assegurar a implementação do sistema de controlo interno na 

Divisão;
c) Gerir os recursos humanos afetos à Divisão;
d) Conceber, propor e implementar novas metodologias conducentes 

à obtenção de ganhos de eficácia, eficiência e satisfação dos utilizadores 
dos serviços da Divisão;

e) Assegurar e promover o relacionamento funcional com as outras 
áreas orgânicas da Câmara.

3 — Competências específicas dos serviços integrados na Divisão 
de Ambiente e Urbanismo:

3.1 — Serviço de Obras Particulares e Planeamento Urbano
3.1.1 — No que respeita às Obras Particulares:
a) Atender e informar o público sobre a tramitação dos processos;
b) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-

primento dos prazos legais e normas vigentes;
c) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 

processos de obras particulares;
d) Controlar a emissão dos alvarás de edificação e urbanização e da 

emissão de certidões nos termos da legislação em vigor;
e) Dar cumprimento e seguimento a todos os atos administrati-

vos (ofícios, notificações, vistorias, certidões, alvarás de licença e 
outros);

f) Emitir as prorrogações previstas na legislação em vigor;
g) Proceder aos averbamentos previstos na legislação em vigor;
h) Assegurar a aplicação do Regulamento de Taxas, Compensações 

e Tarifas do Município de Ponta do Sol;
i) Rececionar pedidos de urbanização e edificação e verificar a sua 

instrução;
j) Rececionar pedidos de emissão de certidões;
k) Emitir as guias de receita de acordo com o Regulamento de Taxas, 

Compensações e Tarifas do Município de Ponta do Sol;
l) Organizar os processos e assegurar a sua tramitação;
m) Assegurar, após o pagamento das taxas devidas, a emissão de 

alvarás de loteamento e ou obras de urbanização, licenças de construção 
ou utilização, certidões e outras previstas na lei e nos regulamentos;

n) Assegurar a receção e expedição, registo e controlo da correspon-
dência e outra documentação;

o) Remeter aos organismos oficiais os documentos exigidos à face 
da legislação;

p) Fornecer cópias de projetos de construção ou de loteamentos 
urbanos bem como as cartas ou plantas que forem solicitadas e possam 
ser fornecidas;

q) Apreciar e informar os projetos respeitantes a viabilidades, li-
cenciamento e comunicação de obras particulares, tendo em conta, 
nomeadamente, o seu enquadramento nos instrumentos de planeamento 
urbanísticos existentes, na conformidade com as leis e regulamentos em 
vigor, zonas de proteção legalmente fixadas e níveis técnicos e estéticos, 
prestar informação final para decisão, com indicação das condições 
gerais e especiais;

r) Executar a receção provisória e definitiva das obras de infraestruturas 
de loteamentos;

s) Prestar informação no que se refere a exposições sobre obras parti-
culares e loteamentos urbanos, bem como sobre reavaliação de processos 
cuja licença ou deliberação haja caducado;

t) Informar os pedidos de prorrogação de obras particulares e de 
execução de loteamentos urbanos;

u) Propor a demolição total ou parcial das edificações que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas;

v) Emitir parecer sobre o licenciamento de utilização e a constituição 
da propriedade horizontal;

w) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.1.2 — No que respeita ao Planeamento Urbano:
a) Elaborar estudos e planos urbanísticos de gestão e salvaguarda 

do património;
b) Elaborar estudos conducentes ao aperfeiçoamento da implementa-

ção do Plano Diretor Municipal bem como de outros planos municipais 
de ordenamento;

c) Acompanhar a execução das obras de operações de loteamento em 
conformidade com os respetivos projetos aprovados;

d) Promover a obtenção de pareceres a que os processos terão de 
ser submetidos quando for necessário ou imposta a sua apreciação por 
entidades externas à Câmara;

e) Divulgar junto dos munícipes as normas, regulamentos e outras 
informações em matéria de urbanismo e construção;

f) Efetuar as vistorias previstas na lei, designadamente para a emissão 
de alvarás de autorização de utilização, registo de alojamento local e 
outras decorrentes de legislação específica;

g) Colaborar com os diversos serviços do Município na elaboração 
e ou acompanhamento de projetos na área da arquitetura, do desenho 
urbano, espaços exteriores e topografia;

h) Apreciar e informar os projetos de loteamentos urbanos e pedidos 
de viabilidade, sua conformidade com os planos e estudos urbanísticos 
existentes e com as leis e regulamentos em vigor;

i) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.1.3 — No que respeita ao Trânsito e Toponímia:
a) Elaborar estudos para a melhoria do sistema de trânsito na área do 

Município e acompanhar a respetiva execução;
b) Implementação de campanhas de prevenção e segurança rodo-

viária;
c) Propor a aquisição de material de sinalização;
d) Proceder à atualização de cartas toponímicas;
e) Orientar e manter atualizado o cadastro das vias municipais;
f) Atribuir e manter atualizadas as designações toponímicas e nume-

ração de polícia;
g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.2 — Serviço de Ambiente e Agricultura
a) Assegurar a criação, proteção e gestão dos espaços verdes da 

responsabilidade do Município;
b) Promover a arborização de espaços públicos, providenciando o 

plantio e seleção das espécies adequadas às condições climatéricas;
c) Assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes;
d) Colaborar com as Juntas de Freguesia, escolas e outros organismos 

públicos na criação de espaços verdes;
e) Promover o combate às pragas e doenças vegetais nos espaços 

verdes sob a sua administração;
f) Promover a eliminação de vegetação espontânea que surja nos 

espaços públicos;
g) Zelar pela conservação dos equipamentos a seu cargo e controlar 

a sua utilização;
h) Assegurar os procedimentos que permitam identificar e responder 

eficazmente às necessidades de cariz agrícola;
i) Prestar os esclarecimentos necessários à informação rápida e eficaz 

sobre assuntos relacionados com a agricultura;
j) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.3 — Serviço de Cemitérios:
a) Assegurar a gestão paisagística dos cemitérios municipais;
b) Zelar pela limpeza e conservação dos cemitérios;
c) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.4 — Serviço de Gestão de Resíduos e Higiene Pública:
a) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros;
b) Assegurar as operações de remoção, transporte e deposição final 

de resíduos recicláveis;
c) Dar apoio a outros serviços que direta ou indiretamente contribuam 

para a limpeza e higiene públicas;
d) Distribuir os veículos utilizados na limpeza pública e promover 

a distribuição ou substituição de recipientes para recolha de resíduos;
e) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.5 — Serviço de Saneamento Básico e Águas
a) Pesquisar, estudar e contribuir para o bom funcionamento dos 

sistemas de abastecimento de água ao concelho, tendo sempre como 
objetivos prioritários a segurança e conforto dos munícipes, o menor 
custo municipal no serviço e quantidade de água, a divulgação e aplica-



Diário da República, 2.ª série — N.º 136 — 15 de julho de 2015  19061

ção de medidas para o seu uso eficiente e todos os serviços de ligações 
e ampliações de rede quando aprovadas superiormente;

b) Instruir processos administrativos de ligação às redes públicas de 
abastecimento de água;

c) Instalar, fiscalizar e proceder à substituição de contadores de água;
d) Manter em condições de bom funcionamento todos os sistemas de 

drenagem de águas residuais domésticas ou industriais, cuidando, pre-
servando ou modificando redes ou acessórios sempre que se justifique;

e) Limpeza de fossas sanitárias;
f) Desassoreamento de sarjetas e coletores, bem como a sua reparação 

e substituição;
g) Assegurar o regular funcionamento das ETAR’s;
h) Assegurar a limpeza de fossas sépticas de acordo com solicitações 

realizadas;
i) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.6 — Serviço de Fiscalização
a) Vistoriar as condições de efetiva execução dos projetos de urba-

nização e edificação;
b) Fiscalizar o uso e alteração do solo e dos edifícios;
c) Fiscalizar o cumprimento legal das normas técnicas ou de segurança 

a observar nas obras;
d) Proceder à fiscalização das obras de construção civil, de forma a 

garantir que as mesmas decorram de acordo com os projetos aprovados, 
com respeito pelos condicionamentos fixados e os prazos concedidos;

e) Desencadear mecanismos que efetivem a responsabilidade dos 
técnicos ou encarregados das obras ou propor a aplicação das sanções 
que para as respetivas infrações se encontrem previstas;

f) Participar em vistorias e emitir informações;
g) Proceder à elaboração de autos, relatórios e notificações;
h) Promover o embargo de obras de construção urbana que não se 

encontrem de acordo com as leis e regulamentos em vigor;
i) Informar relativamente a anomalias detetadas em edifícios e in-

fraestruturas;
j) Promover as ações necessárias após a verificação do incumprimento 

dos regulamentos municipais e demais legislação aplicável no âmbito 
de intervenção do Município;

k) Aferir e fiscalizar as condições de ocupação da via pública;
l) Fiscalizar os estabelecimentos comerciais e manter atualizado o 

respetivo cadastro;
m) Fiscalizar o pagamento de taxas devidas ao Município, no que se 

refere a publicidade, ocupação de via pública, exploração de máquinas 
de diversão e outras previstas no Regulamento de Taxas, Compensações 
e Tarifas do Município de Ponta do Sol;

n) Proceder a notificações e citações ordenadas pela Câmara 
Municipal;

o) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.7 — Serviço de Ação Social
a) Estudar e diagnosticar os problemas sociais de maior relevo na 

área do Município, identificar as suas causas, propor e desenvolver 
programas de ação no sentido de promover o bem -estar social dos in-
divíduos, famílias e grupos sociais, de forma a facilitar a sua inserção 
na comunidade sobretudo quando esta se encontra dificultada pela 
existência desses mesmos problemas;

b) Garantir o atendimento, estudo e encaminhamento de problemas 
sociais existentes no Concelho, sempre que possível, em articulação 
com os serviços da Autarquia e os restantes serviços existentes na co-
munidade, tendo sempre em vista uma maior conjugação de esforços e 
maximização de resultados;

c) Colaborar com as instituições vocacionadas para intervenção na 
área de ação social, quer seja ao nível da infância, juventude e terceira 
idade;

d) Colaborar com outras entidades na reinserção social de indivíduos 
ou de grupos específicos com dificuldades de inserção na comunidade, 
nomeadamente ao nível da deficiência;

e) Apoiar e colaborar em projetos de prevenção de comportamen-
tos de risco e de factor de exclusão social a desenvolver na área do 
Município;

f) Incentivar a formação de grupos de voluntariado com funções de 
apoio a famílias, dando -lhes apoio técnico;

g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

3.8 — Serviço de Biblioteca e Multimédia
a) Promover o inventário, catalogação, classificação e arrumação dos 

vários suportes documentais;
b) Assegurar o atendimento dos utilizadores de acordo com a regu-

lamentação interna;

c) Promover ações de dinamização e iniciativa da prática da leitura 
através da realização de iniciativas de intercâmbio cultural;

d) Proceder à renovação regular dos suportes documentais;
e) Promover a constituição e organização de um fundo documental 

local;
f) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

Artigo 18.º

Organograma

O organograma que representa a organização dos serviços da Câmara 
Municipal de Ponta do Sol consta do Anexo II, que faz parte integrante 
do presente regulamento.

Artigo 19.º

Dúvidas ou Omissões

Quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da aplicação do presente 
regulamento, serão resolvidas pela Câmara Municipal.

Artigo 20.º

Norma revogatória

É revogada o anterior Regulamento Orgânico dos Serviços Muni-
cipais.

Artigo 21.º

Entrada em vigor

O presente regulamento orgânico dos serviços municipais, entra em 
vigor no dia imediato ao da sua publicação no Diário da República.

ANEXO I

Regulamento para os cargos de Direção 
Intermédia de 3.º grau

Artigo 1.º

Objeto e Âmbito

O presente regulamento estabelece as competências, área, requisitos de 
recrutamento e estatuto remuneratório dos cargos dirigentes de direção 
intermédia de 3.º grau, no estrito cumprimento do disposto no n.º 3 do 
artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 2.º

Cargos de Direção Intermédia de 3.º grau

1 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que, nos termos 
do regulamento orgânico, correspondam a funções e coordenação e 
controlo de unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabi-
lidade e dimensão apropriada.

2 — Os dirigentes intermédios de 3.º grau são designados por Coor-
denadores Principais do Gabinete.

Artigo 3.º

Competências

1 — Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau 
compete coadjuvar o Vereador ou o Presidente de que dependa di-
retamente, bem como coordenar as atividades e gerir os recursos 
de um gabinete, para o qual se revele adequada a existência deste 
nível de direção.

2 — Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau aplicam-
-se, supletivamente, as competências previstas para o pessoal dirigente 
no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as necessárias 
adaptações.

Artigo 4.º

Área e requisitos de recrutamento

1 — Podem ser providos titulares de cargos de direção intermédia de 
3.º grau para assumir a direção, gestão, coordenação e controlo na área 
jurídica e de recursos humanos.

2 — Os titulares dos cargos dirigentes de 3.º grau são recrutados por 
procedimento concursal, nos termos da lei, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 
de quem esteja dotado de competência técnica e aptidão para o exercí-



19062  Diário da República, 2.ª série — N.º 136 — 15 de julho de 2015 

cio de funções de direção, gestão, coordenação e controlo que reúnam 
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Licenciatura adequada à área de atuação;
b) Quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, car-

reiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura.

3 — A seleção dos titulares de cargos de dirigentes intermédios é 
feita através de processo adequado de recrutamento, de acordo com a 
legislação em vigor.

Artigo 5.º
Estatuto Remuneratório

A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau corresponde 
à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de Técnico Superior, 31.º 
nível remuneratório da tabela única.

Artigo 6.º
Disposições Finais

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste regula-
mento, aplica -se o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e na Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atualmente em vigor.

ANEXO II 

  
 208770619 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 7829/2015

Plano de Pormenor do Dallas
Fernando Paulo Ribeiro de Sousa, Diretor Municipal da Presidência, 

torna público, ao abrigo da competência delegada nos termos do n.º 18, 
do Ponto I da Ordem de Serviço n.º I/158492/14/CMP, que sob proposta 
da Câmara Municipal a Assembleia Municipal do Porto aprovou, no dia 
04 de maio de 2015, o Plano de Pormenor do Dallas.

Assim, em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 4, do 
artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
na sua atual redação, publica -se no Diário da República o Regulamento, 
a Planta de Implantação e a Planta de Condicionantes, bem como a 
deliberação da Assembleia Municipal que aprovou o plano de pormenor.

13 de maio de 2015. — O Diretor Municipal da Presidência, Fernando 
Paulo Sousa.

Deliberação
Fernando Paulo Ribeiro de Sousa, Diretor Municipal da Presidência, 

ao abrigo da competência delegada nos termos do n.º 18, do Ponto I da 
Ordem de Serviço n.º I/158492/14/CMP

Certifico que, foi extraída da Minuta da Ata da Reunião da Assembleia 
Municipal do Porto, realizada no dia quatro de maio de dois mil e quinze, 
a deliberação que a seguir se transcreve:

«Ponto Dois — Plano de Pormenor do Dallas.

A Assembleia Municipal deliberou, aprovar a referida proposta 
por unanimidade.»

E por ser verdade, mandei passar a presente certidão, que assino e faço 
autenticar com o selo em branco em uso neste Município.

Direção Municipal da Presidência, ao décimo terceiro dia do mês de 
maio de dois mil e quinze.

O Diretor Municipal da Presidência, Fernando Paulo Sousa.

Plano de Pormenor do Dallas

Regulamento

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito territorial

1 — O presente Plano de Pormenor do Dallas doravante designado 
por Plano, disciplina a ocupação urbanística da sua área de intervenção, 
estabelecendo as regras a que obedecem a ocupação e o uso do espaço 
por ele abrangido.

2 — As disposições contidas no presente Regulamento aplicam -se à 
totalidade do território abrangido pelo Plano, tal como este se encontra 
definido na Planta de Implantação, e sem prejuízo da demais legislação 
em vigor, regulando todas as operações urbanísticas, suas alterações, 
bem como os atos de controlo prévio das operações urbanísticas nele 
previstas.

Artigo 2.º
Objetivos

1 — O Plano tem como objetivos gerais:
a) A requalificação da área do Plano nomeadamente na relação do 

edificado com o espaço público envolvente;
b) A reformulação dos usos e pesos respetivos no edificado.

2 — O Plano tem como objetivos específicos:
a) A consolidação do conjunto edificado, integrando -o de forma 

harmoniosa no tecido urbano e a sua requalificação em termos arqui-
tetónicos e urbanísticos;

b) A articulação do espaço público com a envolvente, criando novas 
ligações pedonais que valorizem a área e permitam uma melhoria das 
condições de penetração e interação entre a Avenida da Boavista, o Largo 
e a Rua do Engenheiro António de Almeida;

 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

Aviso n.º 7828/2015

Projeto de regulamento municipal dos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais

e de prestação de serviços no concelho de Portimão
Isilda Varges Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Portimão.
Torna público que a Câmara Municipal de Portimão, na sua reunião 

extraordinária de 19/06/2015, deliberou submeter a consulta pública 
para recolha de sugestões o projeto de regulamento dos horários de fun-
cionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 
no Concelho de Portimão. Em cumprimento do preceituado no n.º 1 do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Assim, durante 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do 
presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, o projeto do Re-
gulamento encontra -se disponível para recolha de sugestões no Balcão 
Virtual desta Câmara Municipal, no sítio www.cm -portimao.pt.

As sugestões, dirigidas à Presidente da Câmara poderão ser formuladas 
por escrito ou por correio eletrónico (geral@cm -portimao.pt), e enviadas 
até às 16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

25 de junho de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal de Por-
timão, Isilda Varges Gomes.
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