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Geral de Proteção Civil, novembro de 2015;
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Alterações Introdu-

zidas pelo DL 136/2014, março de 2015;
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Licenciamento Zero, 

abril de 2014;
Gestão do Tempo e do Stress, novembro de 2011;
Inteligência Emocional na Atividade de Liderança, maio de 2011;
As Atividades Fiscalizadoras e as Contraordenações de Natureza 

Urbanística, abril de 2011;
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, junho de 

2010 a janeiro de 2011;
Formação para Projetistas — Aplicação do Regulamento das Carate-

rísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios — Novo Regulamento 
RCCTE (DL 80/2006), junho e julho de 2007;

O Novo Regime Jurídico — Urbanização e Edificação, outubro de 
2006;

Gestão de Fiscalização, junho de 2006;
Gestão Urbanística, maio de 2006;
Direito e Loteamento Urbanístico, junho de 2002;
Segurança contra Incêndios, maio de 2000;
AutoCad 2000, março e abril de 2000;
Fiscalização de Estabelecimentos Comerciais, outubro de 2009;
Regime de Licenciamento e Funcionamento dos Estabelecimentos 

Hoteleiros e de Restauração, maio de 1999;
Direito do Urbanismo e do Ordenamento do Território, março de 

1998.

Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara 
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências, 
exarado em 12 de fevereiro de 2015 e publicitado pelo Edital n.º 34/2015, 
de 16 de fevereiro de 2015.

17 de julho de 2017. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano 
Sacramento Nunes.
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 Despacho n.º 8689/2017
Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal 

do Funchal, ao abrigo da sua competência constante da alínea t) do n.º 1 
do artigo 35.º e para os efeitos estatuídos no n.º 1 do artigo 56.º, ambos 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público, para os 
efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, que em reunião da Câmara Municipal do Funchal de 27 de 
julho de 2017 foi aprovada a alteração à estrutura orgânica flexível do 
Município do Funchal, aprovada na sua reunião de 8 de janeiro de 2015 e 
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 29, de 11 de fevereiro 
de 2015, alterada por deliberação de 1 de junho de 2017, publicada a 
2.ª série do Diário da República, n.º 125, de 30 de junho de 2017.

Nos termos da referida deliberação foi criada a Unidade de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho, unidade dependente da Divisão de Re-
cursos Humanos e integrada no Departamento de Recursos Humanos 
e Modernização Administrativa, com as atribuições e competências 
constantes do documento anexo.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Alexandre Nascimento Cafôfo.

ANEXO

Alteração do Modelo de Organização dos Serviços
Municipais — Estrutura Flexível

CAPÍTULO III

Estrutura Orgânica — Composição
e Incumbências

Artigo 9.º

Estrutura Flexível e Gabinetes de Apoio

O Município do Funchal, para prossecução das suas atribuições, 
define que a estrutura orgânica flexível do Município do Funchal fica 
composta pelas seguintes unidades:

A1 — Gabinete de Apoio à Presidência;
A2 — Gabinete de Apoio à Vereação;

1 — Departamento de Recursos Humanos e Modernização Admi-
nistrativa;

1.1 — Divisão de Recursos Humanos;
1.1.1 — Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1.2 — Divisão de Atendimento e Administração;
1.3 — Divisão de Sistemas de Informação;
2 — Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial;
2.1 — Divisão de Contratação Pública;
2.2 — Divisão de Património e Controlo;
2.3 — Divisão de Contabilidade e Finanças;
2.4 — Divisão de Aprovisionamento e Armazéns;
3 — Departamento de Infraestruturas e Equipamentos;
3.1 — Divisão de Obras Municipais e Conservação;
3.2 — Divisão de Águas e Saneamento Básico;
3.3 — Divisão de Edifícios e Equipamentos;
3.4 — Divisão de Gestão de Frota;
4 — Departamento de Ordenamento do Território;
4.1 — Divisão de Planeamento e Regeneração Urbana;
4.2 — Divisão de Gestão Urbanística;
4.3 — Divisão de Mobilidade e Trânsito;
5 — Departamento de Ambiente;
5.1 — Divisão de Remoção de Resíduos;
5.2 — Divisão de Limpeza Urbana;
6 — Departamento de Ciência e de Recursos Naturais;
6.1 — Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos;
6.2 — Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais;
7 — Departamento de Educação e Qualidade de Vida;
7.1 — Divisão de Desenvolvimento Social;
7.2 — Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo;
8 — Departamento de Economia e Cultura;
8.1 — Divisão de Cultura e Turismo;
8.2 — Divisão de Mercados;
9 — Departamento Jurídico e de Fiscalização;
9.1 — Divisão Jurídica;
9.2 — Divisão de Fiscalização Municipal;
10 — Bombeiros Municipais (equiparado para todos os efeitos a 

Departamento);
10.1 — Unidade de Bombeiros Municipais (equiparado para todos 

os efeitos legais a unidade orgânica chefiada por dirigente intermédio 
de 3.º grau, neste documento designada por Unidade);

11 — Serviço Municipal de Proteção Civil (equiparado para todos os 
efeitos legais a Departamento);

12 — Divisão de Estudos e Estratégia;
13 — Unidade de Auditoria Interna;
14 — Unidade de Democracia Participativa e Cidadania.

1.1.1 — Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (USHST)
A Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho é dirigida por 

um Chefe de Unidade, diretamente dependente do Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, competindo -lhe:

a) Assegurar a execução de exames médicos periodicamente;
b) Assegurar a tomada de medidas com o objetivo de prevenir doenças, 

perturbações ou ferimentos dos trabalhadores;
c) Organizar os processos e garantir a realização dos exames médicos 

de aptidão para o trabalho na altura da admissão após baixa prolongada 
ou acidente de trabalho;

d) Estudar os casos de doença profissional e de acidentes no trabalho, 
atuar em conformidade quanto ao grau de incapacidade observada;

e) Proceder à verificação de necessidade de licenças para tratamentos;
f) Tomar conhecimento dos relatórios e informações relativas às con-

dições de trabalho necessárias para o prosseguimento das suas funções;
g) Realizar visitas e auditorias aos locais de trabalho para conheci-

mento dos riscos para a segurança, saúde e avaliação das medidas de 
segurança adotadas, elaborando os respetivos relatórios;

h) Propor iniciativas no âmbito da prevenção dos riscos para a segu-
rança e saúde no trabalho, visando a melhoria das condições de trabalho 
e correção de deficiências detetadas;

i) Analisar os elementos disponíveis relativos aos acidentes de trabalho 
e doenças profissionais;

j) Emitir parecer sobre a estratégia anual dos Serviços de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho;

k) Solicitar e acompanhar inspeções internas de segurança;
l) Elaborar um programa de prevenção de riscos profissionais;
m) Emitir parecer sobre a aquisição de equipamento de proteção 

individual e coletiva, extintores e respetiva utilização e localização;
n) Assegurar a ligação e fornecimento da informação ao Médico do 

Trabalho;
o) Efetuar os procedimentos necessários à constituição e manutenção 

da Comissão de Higiene e Segurança no Trabalho;
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p) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior, relativas à unidade orgânica que 
chefia.
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 Regulamento n.º 519/2017
Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Mu-

nicipal, no uso da competência que lhe advém da alínea t), do n.º 1, 
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e em 
cumprimento do disposto no artigo 56.º do citado diploma, torna público 
que após um período de consulta das entidades interessadas, deliberado 
em reunião ordinária da Câmara Municipal de 18 de maio do corrente 
ano, este mesmo órgão, ao abrigo da sua competência prevista na se-
gunda parte da alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovou, em reunião ordinária de 31 de agosto, o Regulamento do Corpo 
de Bombeiros Sapadores do Funchal, cujo teor se publica em anexo.

18 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Alexandre Nascimento Cafôfo.

Regulamento do Corpo de Bombeiros 
Sapadores do Funchal

Nota justificativa
O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal foi criado em 21 de 

julho de 2016, através de deliberação da Câmara Municipal do Funchal 
e sucede aos Bombeiros Municipais do Funchal, cuja fundação remonta 
a 24 de setembro de 1888, data em que foi aprovada a sua criação, em 
sessão extraordinária da Câmara Municipal.

Ao longo da sua existência, este Corpo de Bombeiros teve vários 
modelos organizacionais e regulamentares. Neste ultimo caso, o anterior 
regulamento interno, que se denominava «Regulamento Geral do Corpo 
Municipal de Salvação Pública do Funchal», data de 1955 e encontra -se 
em situação de caducidade, face às inúmeras alterações legislativas e 
regulamentares, nomeadamente após o preceituado no artigo 30.º do 
Anexo do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2016/M, de 11 de março, 
que republica o Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/M, de 20 de 
agosto, e que aplica à Região o Decreto -Lei n.º 248/2012, de 21 de 
novembro, em tudo o que não contrarie o disposto no diploma supra 
citado, sem prejuízo do exercício de iniciativa legislativa própria quanto 
à sua adaptação ou aprovação de regulamentação específica.

Importa, pois, regulamentar a atividade do Corpo de Bombeiros atra-
vés da elaboração do presente Regulamento Interno. Neste Regulamento 
assume particular importância a missão dos bombeiros, enquanto corpo 
de profissionais regido pelo princípio da disciplina, manifestado através 
da subordinação de categoria, respeito para com os superiores hierár-
quicos, obediência imediata às ordens legítimas e vontade inequívoca 
de alcançar os fins da sua missão.

Paralelamente, o desempenho das funções de bombeiro deve abran-
ger, para além da obediência, que decorre naturalmente do princípio 
da hierarquia, a disponibilidade imediata, a iniciativa individual, o 
sentido de responsabilidade, a procura da valorização profissional, o 
zelo pelos valores patrimoniais do concelho, o empenho diário no es-
trito cumprimento da lei — onde se inclui o Estatuto Disciplinar — dos 
regulamentos, das ordens de serviço e normas de execução permanente, 
bem como o respeito pelas tradições do Corpo de Bombeiros e respetivas 
cerimónias historicamente estabelecidas.

O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal não tem autonomia 
financeira, sendo a Câmara Municipal a entidade que define as normas 
de procedimento quanto à escrituração e entrega dos valores recebidos, 
assim como de toda a sua administração financeira.

No âmbito operacional, o Corpo de Bombeiros é a unidade operacional 
e tecnicamente organizada, preparada e equipada para o cabal exercício 
das missões a si atribuídas.

O Decreto -Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, aplicado à Região 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2016/M, de 11 de março, que 
republica o Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/M, de 20 de agosto, 
aprovou um novo modelo de Regulamento dos Corpos de Bombeiros, 
que importa acompanhar, uma vez que introduziu diversas alterações 
no regime instituído, algumas das quais com incidência direta no Corpo 
de Bombeiros Profissional desta Câmara Municipal.

Impõem -se, por conseguinte, à luz deste diploma proceder a ajus-
tamentos no regime do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, 
introduzindo as adaptações advenientes da realidade da Administração 
Local e do regime jurídico da Administração Pública, a que o mesmo 
está sujeito.

O presente regulamento é um regulamento de organização e funcio-
namento neutro em termos orçamentais, uma vez que as suas normas 
não implicam qualquer custo para o Município dado que os preceitos 
nele contidos não têm expressão em termos de aumento com as despe-
sas que Município tem com a manutenção do seu Corpo de Bombeiros 
Sapadores estando deste modo cumprida a ponderação imposta pelo 
artigo 99.º do CPA.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais 
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e ao abrigo 
do disposto no Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, no Decreto -Lei 
n.º 241/2007, de 21 de junho, alterado pela Lei n.º 48/2009, de 4 de 
agosto e pelo Decreto -Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, no Decreto-
-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, aplicado à Região pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 14/2016/M, de 11 de março, que republica o 
Decreto Legislativo Regional n.º 22/2010/M, de 20 de agosto, e ainda 
no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, se elabora o presente 
Projeto de Regulamento do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, 
que a Câmara Municipal aprova nos termos da segunda parte da alínea k), 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
após terem sido ouvidas as seguintes entidades:

STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins;

Sintap — Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública;
SNBP — Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais;
Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira;
ANBP — Associação Nacional de Bombeiros Profissionais;
SRPC — Serviço Regional de Proteção Civil, IP -RAM;
Liga dos Bombeiros Portugueses;
Membros do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.

Nos termos do n.º 3 o artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 22/2010/M, de 20 de agosto, republicado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 14/2016/M, de 11 de março, e que aplica à Região o Decreto-
-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, deve ser dado conhecimento ao 
Serviço Regional de Proteção Civil, do presente Regulamento.

CAPÍTULO I

Disposições preliminares

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento Interno do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal 
é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º 
do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

O presente Regulamento aplica -se ao Corpo de Bombeiros Sapadores 
do Funchal, de ora em diante também designado por CBSF, e estabelece 
a sua organização, funcionamento e estatuto de pessoal.

Artigo 3.º
Legislação aplicável

O CBSF e os Bombeiros Profissionais que nele prestam serviço, 
regem -se pela legislação em vigor para o pessoal da administração 
local e pela demais legislação especial aplicável, em tudo o que não 
se encontre regulado no Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, bem 
como pelas disposições específicas do Decreto -Lei n.º 241/2007, de 
21 de junho, alterado pela Lei n.º 48/2009, de 4 de agosto, e pelo Decreto-
-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, adaptado à Região Autónoma 
da Madeira através do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/M, 
de 20 de agosto, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2016/M, e do Decreto -Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, 
adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 22/2010/M, de 20 de agosto, na redação dada pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 14/2016/M de 11 de março e pelo presente 
Regulamento.


