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referida portaria, para a realização de audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

22 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de S. Pedro do Sul e disponibilizada na sua página eletrónica.

23 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são con-
vocados para a realização do método seguinte pela forma prevista no 
n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publi-
citada no site do Município (www.cm -spsul.pt), bem como remetida 
a cada concorrente por correio eletrónico ou ofício registado, em data 
oportuna, após a aplicação dos métodos de seleção.

25 — Motivos de exclusão: Constituem motivos de exclusão dos 
candidatos do procedimento:

a) A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso;

b) A omissão ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 
do requerimento;

c) A não reunião dos requisitos de admissão.

26 — Posicionamento remuneratório: Posição 1.ª e Nível Remune-
ratório 1 — R.B. — € 485,00;

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

28 — No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá prefe-
rência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer 
outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. Apenas são abrangidos por esta norma 
os candidatos com relação jurídica de emprego pública por tempo de-
terminado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

29 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso 
será publicitado:

a) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no primeiro dia 
útil seguinte ao da presente publicação no Diário da República;

b) Na página eletrónica da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul 
(www.cm -spsul.pt) por extrato, no prazo de três dias úteis contados a 
partir da data da publicação no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo de três dias 
úteis contados da data da publicação no Diário da República.

30 — É dispensada a consulta à ECCRC por não se encontrar cons-
tituída e em funcionamento a entidade, de acordo com instruções da 
Direção Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP).

14 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. António Carlos 
Figueiredo.

306697157 

 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Despacho n.º 1907/2013
Jorge Orlando César de Jesus Romeira, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de São Vicente, torna público, em cumprimento do disposto no 
n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 
a Assembleia Municipal de São Vicente, em sessão ordinária de 28 de 
dezembro de 2012, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada 
em sessão ordinária realizada em 7 de dezembro de 2012, aprovou o 
Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de São Vicente, 
que a seguir se transcreve.

24 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Orlando César de Jesus Romeira.

Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços
Municipais de São Vicente

1 — A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo 
de 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.

2 — A dotação de unidades orgânicas flexíveis é fixada num número 
máximo três unidades, dirigidas, cada uma, por um chefe de divisão 

municipal, ficando a sua criação dependente de deliberação da Câmara 
Municipal, na qual serão definidas as respetivas competências.

3 — A dotação máxima de subunidades orgânicas é fixada em 10, 
cuja coordenação fica a cargo de coordenadores técnicos, sendo criadas 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, através do qual são 
definidas as respetivas competências.

ANEXO

(Quadro a que se refere o n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro) 

Designação dos cargos dirigentes Qualificação dos cargos dirigentes Grau
Número

de
lugares

Chefe de Divisão  . . . . . . . Direção Intermédia. . . . . 2.º 3

 206707687 

 Despacho n.º 1908/2013
Jorge Orlando César de Jesus Romeira, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de São Vicente, torna público, em cumprimento do disposto no 
n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 
a Câmara Municipal de São Vicente, em sessão ordinária realizada em 
11 de janeiro de 2013, aprovou o Regulamento da Estrutura Flexível, 
Organização e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente, 
que a seguir se transcreve.

24 de janeiro de 2013 — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Orlando César de Jesus Romeira.

Regulamento da Estrutura Flexível, Organização
e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente

Nota justificativa
O Regime Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
institui um modelo de organização, estrutura e o funcionamento dos 
serviços municipais orientado pelos princípios da unidade e eficácia 
de ação, aproximação dos serviços aos cidadãos, desburocratização, da 
racionalização de meios e eficiência na afetação de recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, bem como da 
garantia da participação dos cidadãos e pelos demais princípios gerais 
aplicáveis à atividade administrativa.

Assim, na prossecução daqueles objetivos e dando cumprimento ao 
regime estabelecido por aquele diploma, o Município de São Vicente 
procedeu à revisão da sua estrutura orgânica através da intervenção dos 
diferentes órgãos municipais competentes, cujas decisões foram objeto de 
publicação na 2.ª série do Diário da República, n.os 243 (de 17/12/2010) 
245 (de 21/12/2010) e 22 (de 01/02/2011), sob o aviso n.º 26555/2010, 
regulamento n.º 896/2010 e despacho 2367/2011, respetivamente. Na 
impossibilidade de criação de uma estrutura nuclear — por não se encon-
trarem reunidos os pressupostos legais para criação de direções ou depar-
tamentos municipais — foi então fixada em quatro a dotação máxima de 
unidades orgânicas na estrutura flexível dos serviços municipais.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
diploma que procede à adaptação à administração local do estatuto do 
pessoal dirigente, tornou -se necessária a adequação da estrutura orgânica 
vigente às regras e critérios previstos neste diploma, designadamente 
no que concerne ao cumprimento do número máximo de cargos de 
direção a prover. Por conseguinte, uma vez que a orgânica dos serviços 
municipais de São Vicente compreende apenas uma estrutura flexível, 
constituída por unidades orgânicas a serem providas por chefes de di-
visão municipal, que correspondem a cargos de direção intermédia de 
2.º grau, a Assembleia Municipal — no uso das competências previstas 
no artigo 6.º do RJOSAL e sob proposta da Câmara — deliberou reduzir 
o número de divisões municipais, adequando da dotação máxima de 
unidades orgânicas ao disposto no artigo 8.º

Assim, em cumprimento dos limites fixados pela deliberação da As-
sembleia Municipal, datada de 28 de dezembro de 2012 — que fixou em 
três a dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis e em dez o número 
máximo de subunidades orgânicas a prever na estrutura e organização 
dos serviços municipais — e considerando que a organização engloba 
todo o conjunto integrado e articulado de serviços — com competências 
próprias mas também interdependentes —, impõe -se desenhar uma 
estrutura funcional, dirigida à plena prossecução das atribuições muni-
cipais, que permita uma mobilização eficiente de recursos e a realização 
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eficaz dos objetivos institucionais, segundo os princípios estabelecidos 
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Por outro lado, tendo em vista simplificar o acesso à informação 
relevante, numa perspetiva de simplificação e eficiência do serviço, 
importa reunir e desenvolver — num único documento —, de forma 
sistemática, as deliberações dos órgãos municipais competentes, para 
efeitos do disposto nos art.s 6.º e 7.º, ambos do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente regulamento estabelece a Estrutura, Organização e 
Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente, procedendo à 
reunião e sistematização do conteúdo das seguintes deliberações:

a) À deliberação da Assembleia Municipal de São Vicente, datada de 
28 de novembro de 2012, que aprovou o modelo de estrutura orgânica e 
fixou o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e de subunidades 
dos serviços municipais;

b) À deliberação da Câmara Municipal de São Vicente, datada de 
11 de janeiro de 2013, relativa à criação das unidades orgânicas flexí-
veis dos serviços municipais e à definição das respetivas atribuições e 
competências.

Artigo 2.º
Missão

1 — O Município de São Vicente é uma pessoa coletiva pública 
territorial, dotada de órgãos representativos, resultando a sua missão 
identificada ao nível constitucional, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 235.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 266.º, ambos da Consti-
tuição da República Portuguesa.

2 — O Município de São Vicente integra a estrutura descentralizada 
da Administração Pública Portuguesa e visa a prossecução do interesse 
público local, concretizado na prossecução de interesses próprios das 
populações respetivas, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.

3 — Constitui missão do Município de São Vicente proporcionar ao 
cidadão, ao nível local, condições de bem -estar e um desenvolvimento 
económico -social ecologicamente sustentável.

Artigo 3.º
Visão

O Município de São Vicente orienta a sua ação numa perspetiva de 
desenvolvimento, primando por uma aplicação sustentável dos seus 
recursos, com vista ao reconhecimento do seu território como concelho 
de referência em qualidade de vida.

Artigo 4.º
Princípios de atuação

1 — Na prossecução das suas atribuições, o Município de São Vicente 
atua de acordo com a lei e o Direito, com respeito pelos princípios cons-
titucionais e gerais aplicáveis à atividade administrativa.

2 — O Município de São Vicente desenvolve a sua atividade de gestão 
municipal, de acordo com os seguintes valores:

a) Eficiência e eficácia, centrada na coordenação dos serviços e 
racionalização de meios e circuitos administrativos, visando a melhor 
afetação dos recursos públicos disponíveis para a prossecução do inte-
resse público municipal;

b) Inovação e desburocratização, centrado num modelo estratégico 
de funcionamento assente na preocupação com a modernização e a 
simplificação administrativa;

c) Rigor, concretizado na transparência dos procedimentos, sentido de 
responsabilidade dos agentes, trabalhadores, dirigentes e responsáveis 
políticos;

d ) Dinamismo, tendo em conta as exigências da governação local, 
implica a análise permanente do meio envolvente com vista a potenciar 
as diversas oportunidades;

e) Sustentabilidade ambiental, consubstanciado na adoção de boas 
práticas, com vista à salvaguarda do meio ambiente;

f ) Qualidade, traduzida na adoção de modelos de gestão e organiza-
ção, orientados para a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços, 
privilegiando a participação e a aproximação aos cidadãos;

g) Humanismo e responsabilidade social, implicando o respeito pelos 
dos direitos do cidadão, a prossecução do interesse coletivo, em harmonia 
com a defesa dos grupos sociais mais vulneráveis, com vista à promoção 
de um desenvolvimento socioeconómico equilibrado.

CAPÍTULO II

Dos Órgãos Municipais

Artigo 5.º
Órgãos representativos do Município

1 — São órgãos colegiais, representativos do Município, a Assembleia 
Municipal e a Câmara Municipal de São Vicente.

2 — A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e a Câmara 
Municipal o órgão executivo colegial.

3 — O Presidente da Câmara é o órgão executivo singular do Mu-
nicípio.

4 — Os órgãos municipais, referidos nos números anteriores, exercem 
as suas competências nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Dos Gabinetes de Apoio aos Órgãos Municipais

Artigo 6.º
Gabinete de Apoio Pessoal

1 — O Presidente da Câmara, assim como os Vereadores em regime de 
tempo inteiro, podem constituir gabinetes de apoio pessoal, nos termos 
da lei, os quais não integram a estrutura dos serviços;

2 — Ao Gabinete de Apoio Pessoal da Presidência compete prestar 
assessoria técnica e administrativa ao Presidente da Câmara Municipal, 
designadamente nos seguintes domínios:

a) Secretariado, informação de processos e preparação de expediente 
para despacho, registo e encaminhamento;

b) Organização da agenda e audiências públicas;
c) Articulação necessária entre a Presidência e a Vereação;
d ) Representação do Presidente da Câmara Municipal nos atos que 

por este lhe forem expressamente determinados;
e) Elaboração de estudos para definição de políticas gerais;
f ) Preparação da atuação política e administrativa, colhendo e tratando 

os elementos para a elaboração de propostas por si subscritas, a submeter 
aos órgãos colegiais, ou para a tomada de decisões, no âmbito dos seus 
poderes próprios ou delegados;

g) Promoção da qualidade dos serviços prestados ao público;
h) Promoção de ações de publicidade institucional ou promocional 

e divulgação de informação municipal por intermédio de comunicados 
na comunicação social, revista municipal, página da internet ou outros 
canais que se revelem adequados;

i) Análise da imprensa e da atividade da comunicação social relati-
vamente a conteúdos referentes à atividade municipal ou com interesse 
para o Município;

j) Coordenação das relações públicas do Município com entidades 
externas assegurando as diligências informativas determinadas pela 
Presidência, junto dos órgãos de comunicação social.

k) Cobertura e apoio, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais 
e outros, às iniciativas de interesse municipal;

l) Articulação com os serviços no que respeita à conceção e atualização 
da página oficial do Município, na Internet;

m) Desenvolvimento prático das relações institucionais entre órgãos 
e estruturas do poder central, regional, local e outras entidades públicas 
ou privadas;

n) Articulação funcional e de cooperação sistemática entre o Município 
e Juntas de Freguesia;

o) Promoção, em colaboração com as respetivas unidades orgânicas, 
do acolhimento e integração dos novos colaboradores;

p) Atendimento, receção e tratamento de sugestões e reclamações;
q) Preparação e acompanhamento das cerimónias protocolares, em 

todos os atos públicos e outros eventos promovidos pelos órgãos do 
município, procedendo às diligências necessárias aquando da presença 
de representantes municipais em eventos realizados por terceiros;

r) Organização do acompanhamento às entidades oficiais de visita 
ao Município;

s) Organização e manutenção de um ficheiro de entidades e indivi-
dualidades para a expedição da informação municipal, convites e outra 
documentação relevante;
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t) Colaboração com as diversas unidades orgânicas na elaboração 
de normas de procedimentos dos serviços e respetivas cartas de qua-
lidade;

u) Promoção, de acordo com os normativos aplicáveis, da certificação 
dos serviços municipais;

v) Centralização dos meios e dinamização das iniciativas tendentes à 
adesão do Município ao Programa Simplex Autárquico;

w) Outros a serem definidos em competente instrumento de delegação 
de competências.

3 — O Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente é composto por um 
Chefe de Gabinete, a quem compete a sua coordenação, sendo coadju-
vado, no exercício das suas funções, por um Adjunto e um Secretário, 
livremente nomeados e exonerados por aquele.

4 — Ao Gabinete de Apoio Pessoal dos Vereadores, em regime de 
tempo inteiro, compete o exercício das funções descritas no n.º 2 do 
artigo anterior, com as necessárias adaptações, sendo composto por um 
Secretário por cada Vereador, em regime de tempo inteiro, nomeado e 
exonerado pelo Presidente da Câmara, sob proposta daqueles.

Artigo 7.º
Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal

1 — A Assembleia Municipal dispõe, sob orientação do respetivo 
Presidente, de um núcleo de apoio próprio, composto por trabalhadores 
do Município, nos termos definidos pela mesa, a afetar pelo Presidente 
da Câmara Municipal.

2 — Ao Núcleo de Apoio compete, designadamente:
a) Assegurar o apoio logístico, administrativo e de secretariado à 

Assembleia Municipal, em necessária articulação com os restantes 
Serviços Municipais;

b) Preparar a agenda e o expediente das sessões da Assembleia Mu-
nicipal;

c) Elaborar as atas das sessões, sob a responsabilidade e orientação 
do Presidente da Assembleia Municipal;

d) Proceder ao tratamento e ao arquivo das atas das sessões, de forma 
a permitir com facilidade a consulta e identificação de cada delibera-
ção;

e) Assegurar a articulação permanente entre os Presidentes da As-
sembleia, da Câmara e das Juntas de Freguesia;

CAPÍTULO IV

Dos Serviços Municipais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 8.º
Modelo da estrutura orgânica

A organização dos serviços municipais obedece ao modelo de estru-
tura hierarquizada.

Artigo 9.º
Unidades orgânicas flexíveis

A estrutura flexível dos serviços é composta por um número máximo 
de 3 unidades orgânicas, cada uma dirigida por um Chefe de Divisão 
Municipal, compreendendo as seguintes Divisões:

a) Divisão Administrativa e Urbanística;
b) Divisão Financeira;
c) Divisão Jurídica.

Artigo 10.º
Subunidades orgânicas

1 — 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 coordenadas 
por um coordenador técnico, sem prejuízo do estabelecido no n.º 3 do 
artigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

2 — O limite máximo de subunidades orgânicas é fixado em 10.

Artigo 11.º
Objetivos

1 — No desempenho das suas competências, os Serviços Municipais 
prosseguem os seguintes objetivos:

a) Executar as ações definidas pelos órgãos municipais, no sentido de 
assegurar o bem -estar e desenvolvimento socioeconómico, orientados 
pelo princípio de responsabilidade ambiental;

b) Rentabilizar os recursos disponíveis e obter índices crescentes de 
melhoria dos serviços prestados ao cidadão;

Artigo 12.º
Princípios Gerais

1 — No desempenho das suas competências, os serviços municipais 
regem -se, designadamente, pelos seguintes princípios:

a) Legalidade;
b) Justiça, igualdade e imparcialidade;
c) Proporcionalidade;
d ) Isenção e serviço público;
e) Aproximação e garantia de participação dos cidadãos;
f ) Colaboração e boa -fé;
g) Unidade e eficácia de ação;
h) Racionalidade de meios e eficiência na afetação de recursos pú-

blicos;
i) Informação e qualidade;
j) Lealdade, correção e integridade;
k) Competência e responsabilidade;
l) Desburocratização e modernização administrativa;
m) Sigilo profissional;
n) Obediência e hierarquia.

Artigo 13.º
Delegação de Competências

1 — A delegação de competências constitui um instrumento privile-
giado de gestão e deve ser utilizada como instrumento de desburocrati-
zação e racionalização administrativa, de modo a potenciar a eficiência, 
celeridade e eficácia das decisões.

2 — O uso deste instrumento constitui o delegado no dever de reportar 
ao delegante todas as decisões geradoras de custo ou proveito, tomadas 
ao abrigo da delegação, com a periodicidade que lhe for definida por 
despacho do delegante.

3 — Os titulares de cargos de direção podem delegar ou subdelegar 
nos titulares de cargos de direção de nível e grau inferior as competên-
cias que neles tenham sido delegadas ou subdelegadas, com a faculdade 
de subdelegação, e desde que exista a correspondente autorização do 
delegante ou subdelegante.

4 — A delegação de assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos é possível em qualquer tra-
balhador.

Artigo 14.º
Substituição de Dirigentes e Chefias Administrativas

1 — Nas ausências, faltas e impedimentos dos Chefes de Divisão, 
compete ao Coordenador Técnico, com maior antiguidade, assegurar a 
coordenação das atividades da respetiva unidade orgânica.

2 — Os coordenadores técnicos são substituídos, nas suas faltas e 
impedimentos, por trabalhadores da carreira de assistente administrativo, 
adstritos a essas unidades, de maior categoria e antiguidade, a designar 
por despacho do Presidente da Câmara, ou por quem este tenha delegado 
a respetiva competência.

3 — Nas unidades orgânicas sem titular de cargo dirigente ou de 
chefia, as respetivas competências são coordenadas pelo trabalhador de 
maior categoria profissional que a elas se encontrar adstrito, a designar 
por despacho do Presidente da Câmara, ou por quem este tenha delegado 
a respetiva competência.

4 — Em caso de conveniência de serviço, o Presidente da Câmara, 
ou quem este tenha delegado competência, pode designar, por concor-
dância, o titular de cargo de dirigente adstrito a determinada unidade 
orgânica, para dirigir, cumulativamente, outra unidade sem titular de 
cargo dirigente provido.

Artigo 15.º
Distribuição de tarefas

A distribuição de tarefas pelos diversos serviços é da competência 
das chefias diretas, sob orientação dos respetivos e imediatos superiores 
hierárquicos.
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Artigo 16.º
Dever de informação

1 — O pessoal dirigente tem a obrigação de informar por escrito, no 
processo, se foram cumpridas todas as obrigações legais ou regulamen-
tares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que 
dirigem e careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais, assim 
como devem emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de 
pedidos de parecer a submeter à administração regional ou central.

2 — Os serviços devem atuar com diligência no sentido de conhe-
cer as decisões e deliberações tomadas pelos órgãos municipais, nos 
assuntos que respeitem às competências das unidades orgânicas em 
que se integram.

3 — Compete aos titulares de cargos chefia adequar o dever de infor-
mação a que se refere o n.º 1, consubstanciando -se, este, na obrigato-
riedade de instruir os respetivos processos, com a informação técnica e 
jurídica, quando exigível, de modo a estarem capazes de ser apreciados 
pelos órgãos municipais competentes.

SECÇÃO II

Estrutura Orgânica Flexível

Artigo 17.º
Competências Comuns

1 — Sem prejuízo das competências cometidas ao pessoal dirigente 
nos termos da lei ou ato de delegação de competências, constituem 
competências comuns às diversas unidades orgânicas:

a) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional, 
dos relatórios e contas, bem como na elaboração ou alteração do mapa 
de pessoal;

b) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a 
nível sectorial, das grandes opções do plano e dos restantes programas 
de ação, através da elaboração de indicadores de gestão e propor as 
medidas de ajuste necessárias;

c) Definir objetivos de atuação, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos, bem como assegurar a eficiência dos métodos e raciona-
lização dos processos de trabalho de forma a maximizar a produtividade 
dos recursos disponíveis;

d ) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 
serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e 
à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

e) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

f ) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos, otimizando os meios e adotando medidas que permitam 
simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à so-
ciedade e a outros serviços públicos;

g) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

h) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais, necessários ao exercício 
das funções correspondentes ao posto de trabalho ocupado;

i) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica, participando as ausências à unidade orgânica 
responsável pelos recursos humanos;

j) Assegurar a coordenação e a qualidade técnica do trabalho produzido 
e serviços prestados na sua unidade orgânica, bem como o cumprimento 
dos prazos, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

k) Divulgar, junto dos trabalhadores, os documentos internos e normas 
de procedimento a adotar, bem como debater e esclarecer as ações a 
desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, promovendo 
o empenho e a assunção de responsabilidades;

l) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

m) Elaborar e submeter à aprovação superior regras ou normas, desig-
nadamente, instruções, circulares e regulamentos, julgadas necessárias 
ao correto exercício da atividade dos serviços, bem como de medidas 
de adequação ou melhoria de cada serviço;

n) Preparar os assuntos que careçam de deliberação ou despacho, 
informando os processos, para o efeito, com o respetivo enquadramento 
legal e material, através da clara exposição do fim pretendido pelo reque-
rente da sua viabilidade técnica e legal, sem o que os órgãos competentes 

não poderão tomar conhecimento dos mesmos, com fundamento em 
insuficiente instrução processual, ou deficiente informação;

o) Observar a disciplina legal e regulamentar nos procedimentos 
administrativos em que intervenham;

p) Submeter a despacho, devidamente instruídos e informados com 
proposta de decisão, os processos que corram sob alçada da respetiva 
unidade orgânica e que dela careçam;

q) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo que seja do inte-
resse dos órgãos municipais;

r) Estudar os assuntos de que sejam encarregados pelos órgãos mu-
nicipais e propor as soluções adequadas;

s) Assegurar o cumprimento das deliberações e despachos, nas áreas 
de competência da respetiva unidade orgânica;

t) Assegurar a existência de fluxos de informação eficazes entre os 
vários serviços com vista ao bom funcionamento global;

u) Promover e manter organizado o arquivo documental e de proces-
sos e remeter ao arquivo geral, no fim de cada ano, os documentos e 
processos que hajam sido objeto de decisão final;

v) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e se 
revele necessária ao funcionamento dos serviços municipais;

w) Manter o Presidente da Câmara, ou Vereador com competências 
delegadas, ao corrente das atividades dos serviços que superintende, 
designadamente através do reporte das atividades desenvolvidas ao 
abrigo de delegação ou subdelegação de competências;

x) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados;

y) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas por lei, 
regulamentação administrativa ou decisão dos órgãos municipais.

2 — Os titulares de cargos de direção exercem também as competên-
cias que neles forem delegadas ou subdelegadas, nos termos da lei.

Artigo 18.º
Divisão Administrativa e Urbanística

1 — Compete a esta unidade orgânica, em geral:
a) Assegurar o atendimento, receção e tratamento de sugestões e 

reclamações e promover a agilização dos procedimentos, no âmbito dos 
processos incluídos na esfera de competências da divisão;

b) Controlar os prazos legais e a sua movimentação, bem como pro-
ceder ao arquivamento dos processos concluídos;

c) Emitir e conferir guias de receita ou devolução referentes às taxas 
a cobrar pela prestação dos serviços que constituam competência da 
divisão;

d) Liquidar taxas e demais receitas municipais, que não constituam 
competência específica de outra unidade orgânica;

e) Certificar, mediante despacho, os factos e atos que constem do 
arquivo municipal ou de atas de reunião dos órgãos municipais, sem pre-
juízo das competências nesta matéria confiadas aos outros serviços;

f) Assegurar o expediente e todas as tarefas de carácter administrativo 
em matéria de recenseamento militar e eleitoral, eleições e consultas 
diretas aos eleitores;

g) Assegurar a elaboração, a afixação e distribuição de Editais e do 
Boletim Municipal;

h) Promover a publicidade oficial das deliberações dos órgãos mu-
nicipais, bem como das decisões dos respetivos titulares, destinadas a 
ter eficácia externa, nos termos da legislação em vigor, designadamente 
através da respetiva publicação em Edital, Boletim Municipal, Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), Diário da República 
(DR) ou Jornal Oficial da União Europeia (JOUE);

i) Gerir o registo e arquivo de ordens de serviço, editais e outras 
publicações de carácter oficial;

j) Assegurar a receção, classificação, registo, encaminhamento, ex-
pedição e arquivo corrente do expediente e correspondência geral da 
Câmara Municipal e de outros documentos, dentro dos prazos estabe-
lecidos;

k) Assegurar o apoio administrativo aos órgãos municipais, designa-
damente no que se refere à preparação e secretariado das reuniões dos 
órgãos colegiais;

l) Proceder ao tratamento de dados solicitados pelo Instituto Nacional 
de Estatística e outras entidades e organismos, designadamente a Direção 
Regional de Estatística;

m) Assegurar a colaboração material e técnica necessária à Comissão 
Arbitral Municipal;

n) Assegurar a colaboração com as autoridades de saúde, nas medidas 
que forem adotadas para a defesa da saúde pública, nas áreas da sua 
competência;
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o) Prestar, em colaboração com os restantes serviços, o apoio técnico-
-profissional e administrativo necessário ao Médico Veterinário Munici-
pal, que exerce os poderes de autoridade sanitária veterinária concelhia, 
nos termos do disposto nos Decretos -lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, 
313/2003, de 17 de dezembro, e 116/98, de 5 de maio;

p) Assegurar o Serviço Municipal de Proteção Civil, enquanto res-
ponsável pela prossecução das atividades de proteção civil de âmbito 
municipal, exercendo as competências previstas nas Leis n.º 65/2007, 
de 12 de novembro, e 27/2006, de 3 de julho, adaptadas à Região Au-
tónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, 
de 30 de junho;

q) Promover as diligências que se mostrem necessárias para a concre-
tização e fomento de ações relacionadas com o ambiente e da natureza, 
com vista à sua promoção, defesa, conservação e divulgação;

r) Prestar apoio às diversas unidades orgânicas na área do ambiente, 
no sentido de assegurar, nas vertentes funcionais respetivas, a compatibi-
lização das políticas sectoriais com os objetivos e parâmetros definidos 
pelas políticas municipais de ambiente;

s) Apoiar o associativismo local de defesa do ambiente e desenvolver 
formas de cooperação com as diversas entidades com atividade nesse 
domínio na área do Município;

t) Cooperar, atentos aos limites definidos na lei, com todos os orga-
nismos da administração pública, na adoção de medidas de informação 
ambiental e defesa do ambiente;

u) Assegurar os serviços gerais de limpeza, guarda e segurança das 
instalações municipais, quando não expressamente afetas ou atribuídas 
à responsabilidade de outros serviços;

v) Gerir e operar a rede telefónica municipal;
w) Gerir a frota automóvel do município e assegurar a gestão técnica 

e operacional do parque de viaturas e equipamentos, no quadro de 
uma gestão descentralizada dos meios de transporte e equipamentos 
municipais;

x) Assegurar o controlo técnico e a manutenção do parque automóvel 
e equipamento mecânico, afeto, em termos operacionais e patrimoniais, 
às diversas unidades orgânicas;

y) Assegurar a organização e dar sequência a todos os processos e 
assuntos de carácter administrativo, quando não existam outras unidades 
orgânicas com essa vocação específica.

2 — A esta unidade orgânica compete, especificamente, em matéria 
de licenciamento de atividades diversas:

a) Assegurar o exercício das competências municipais relativas ao 
licenciamento das atividades económicas e à promoção da qualidade 
dos serviços prestados à população, decorrentes da lei ou regulamento 
municipal;

b) Apoiar o executivo na definição de políticas municipais no âmbito 
das atividades económicas, designadamente pela sua contribuição na 
elaboração do regulamento e tabela de taxas e outras receitas;

c) Emitir parecer sobre a instalação ou transferência de farmácias e 
sua escala de serviço permanente, nos termos da lei;

d ) Proceder às diligências necessárias com vista à concessão e modifi-
cação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao 
público e de prestação de serviços, com a emissão de respetivo alvará, 
nos termos da lei e regulamento municipal em vigor;

e) Assegurar os procedimentos administrativos necessários ao licen-
ciamento da atividade de vendedor ambulante, através da emissão e 
renovação do respetivo cartão;

f ) Assegurar o procedimento administrativo licenciamento de transpor-
tes públicos de aluguer em veículos ligeiros de passageiros — táxis;

g) Assegurar a emissão do título referente à autorização prevista 
nos n.os 2 a 5 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 314/2003, de 17 de 
dezembro, relativas à detenção de canídeos e gatídeos, após parecer 
obrigatório e vinculativo do Médico Veterinário Municipal;

h) Diligenciar, em articulação com o Médico Veterinário Municipal, 
com vista à emissão de autorização dos serviços ocasionais e esporádi-
cos de restauração e bebidas, nos termos do artigo 19.º do Decreto -Lei 
n.º 234/2007, de 19 de junho;

i) Assegurar o procedimento administrativo referente à emissão de 
licenças especiais de ruído;

j) Promover, nos termos da lei e dos regulamentos municipais apli-
cáveis, em articulação com as unidades orgânicas competentes o licen-
ciamento das seguintes atividades:

i. Venda ambulante de lotarias;
ii. Arrumador de automóveis;
iii. Acampamentos ocasionais;
iv. Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e ele-

trónicas de diversão;
v. Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos 

nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre;

vi. Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em 
agências ou postos de venda;

vii. Realização de fogueiras e queimadas;
viii. Realização de leilões;

k) Proceder às diligências necessárias com vista ao licenciamento de 
mensagens de publicidade, ocupação do espaço público e instalação de 
mobiliário urbano;

l) Assegurar a gestão e instrução dos processos referentes à realização 
de feiras, mercados, arraiais e festividades municipais, nos termos que 
vierem a ser determinados;

m) Coordenar a ocupação e exploração de lugares e estabelecimentos 
em feiras, arraiais e festividades municipais;

n) Elaborar o plano anual de feiras e festividades, bem como assegurar 
a gestão corrente de todas as matérias relativas à aplicação da legislação 
e regulamentação respetiva, designadamente no que respeita às condições 
higio -sanitárias, no âmbito das atribuições municipais;

o) Assegurar o apoio ao consumidor nas ações de informação no 
âmbito do direito do consumo;

3 — Compete a esta Divisão, em matéria de urbanização e edificação:
a) Promover e assegurar a execução da política municipal de orde-

namento do território, em conformidade com as orientações dos órgãos 
municipais;

b) Prestar apoio técnico aos órgãos e serviços que o requeiram, nas 
áreas de desenho, medições, orçamentos e em domínios técnicos espe-
cializados do sector;

c) Dirigir o gabinete de apoio técnico responsável pela emissão de 
pareceres, estudos e trabalhos técnicos no domínio da arquitetura, en-
genharia civil, topografia, desenho, geografia e outros;

d ) Assegurar a emissão de pareceres técnicos e acompanhar os pro-
cessos inerentes ao serviço, organizando -os, executando o respetivo 
procedimento administrativo e encaminhando -os para as entidades 
internas e externas que se devam pronunciar no âmbito do respetivo 
procedimento;

e) Gerir e assegurar os procedimentos e o apoio de carácter técnico e 
administrativo, em matéria de urbanização e edificação, designadamente 
ao nível da correta instrução dos processos de licenciamento, comuni-
cação prévia ou autorização de utilização, com vista à sua apreciação 
e decisão;

f ) Assegurar a informação referente à apreciação liminar dos pedidos 
e comunicações para realização de operações urbanísticas, procedendo 
à verificação da sua conformidade com a legislação em vigor;

g) Informar o órgão competente para promoção de consultas às entida-
des exteriores que, nos termos da lei, devam emitir parecer, autorização 
ou aprovação, na fase de instrução dos processos de licenciamento, 
comunicação prévia ou autorização administrativa;

h) Propor a realização de vistoria para efeitos de concessão de licenças 
de utilização;

i) Executar os procedimentos destinados a assegurar a emissão, re-
gisto e arquivamento de licenças, alvarás e outros títulos decorrentes 
dos pedidos aprovados;

j) Organizar e gerir os processos de licenciamento ou comunicação 
prévia para realização de operações urbanísticas, pedidos de instala-
ção, designadamente, de estabelecimentos de restauração ou bebidas, 
comércio ou armazenagem de produtos alimentares, não alimentares e 
de prestação de serviços, bem como de empreendimentos destinados à 
atividade de alojamento turístico e os referentes ao exercício da ativi-
dade industrial;

k) Diligenciar o processo de registo do alojamento local, designada-
mente no âmbito da hospedagem;

l) Assegurar o procedimento administrativo em matéria de instala-
ção e exploração dos estabelecimentos industriais, a centralização e 
arquivo das respetivas declarações prévias de início ou modificação 
de atividade;

m) Assegurar o procedimento administrativo em cumprimento do 
regime legal decorrente dos Decretos -Lei n.º 234/2007, de 19 de junho 
e 259/2007, de 17 de julho, quanto aos estabelecimentos aí previstos, 
designadamente no que concerne à competente declaração prévia;

n) Diligenciar no sentido da implementação do sistema de infor-
mação geográfica e referenciação das operações referidas nas alíneas 
anteriores;

o) Coordenar o processo de licenciamento e exploração de postos de 
abastecimento de combustíveis na rede viária municipal, instalações de 
armazenamento de combustíveis, redes de gás e reservatórios GPL;

p) Promover, em articulação com a Divisão Jurídica no que respeita 
ao exercício da atividade de fiscalização, os procedimentos referentes 
ao controlo administrativo das operações de urbanização e edificação, 
promovidas por entidades públicas ou particulares;
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q) Colaborar com a Divisão Jurídica na execução coerciva das decisões 
municipais em matéria de urbanização e edificação, designadamente no 
que respeita às operações materiais de demolição, trabalhos de corre-
ção, alteração e reposição do terreno, em cumprimento de despacho do 
membro do executivo com competência para o efeito.

4 — Em matéria de planeamento urbanístico:
a) Prestar apoio aos órgãos municipais e às diversas unidades orgâ-

nicas, designadamente nas áreas do planeamento e gestão urbanística, 
infraestruturas e saneamento, assegurando, nas vertentes funcionais 
respetivas, a compatibilização das políticas sectoriais com os objetivos 
e parâmetros definidos no Plano Diretor Municipal;

b) Cooperar com outras entidades, organismos ou serviços em matéria 
de planeamento urbanístico e ordenamento do território;

c) Assegurar a informação e a participação dos interessados sobre os 
instrumentos de planeamento territorial, bem como sobre o estado ou 
andamento dos respetivos processos;

d) Colaborar na elaboração de instrumentos de planeamento urbanís-
tico, nomeadamente, nos procedimentos elaboração, revisão ou alteração 
do Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização e de Pormenor;

e) Elaborar e promover a incrementação de planos e projetos de de-
senvolvimento, com base no conhecimento aprofundado da situação, das 
orientações políticas definidas pelos órgãos municipais, dos interesses 
e dinâmica social ou económica da sociedade civil, considerando as 
iniciativas centrais e regionais;

f ) Levantamento do estado das infraestruturas, equipamentos sociais 
e edificações existentes dentro dos limites de cada área previamente 
determinada, elaborando e promovendo a incrementação de planos e 
projetos de intervenção;

g) Promover e participar em estudos, projetos e acordos com entidades 
públicas e privadas relativos ao desenvolvimento e exploração de uma 
adequada rede de infraestruturas;

h) Propor e participar na elaboração de regulamentos municipais 
em matéria de urbanização e edificação, respetivas taxas e compen-
sações;

i) Elaborar estudos ou relatórios sobre o estado do ambiente, mapas 
de ruído e planos de redução de ruído, proceder às necessárias medições, 
nos termos do respetivo regulamento;

5 — Ao nível da gestão do espaço público e infraestruturas:
a) Informar os processos referentes a pedidos de ocupação da via 

pública, por motivo de obras;
b) Dar seguimento aos pedidos de vistoria das obras de urbanização 

com vista à sua receção;
c) Promover a realização de vistorias no âmbito da instalação da rede 

de infraestruturas e telecomunicações;
d) Assegurar a execução das políticas de trânsito, circulação e segu-

rança rodoviária, promovendo a sinalização da rede viária;
e) Elaborar estudos de tráfego e de planos de circulação, trânsito, 

parqueamento e acessibilidades urbanas, em apoio às atividades de 
planeamento urbanístico e com vista à permanente adequação e me-
lhoria das condições de funcionalidade do meio face à dinâmica social 
e económica;

f ) Dar parecer sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em 
projetos de operações urbanísticas, com vista a assegurar a melhor 
integração funcional das respetivas zonas de incidência nas redes de 
circulação existentes, assegurando a salvaguarda da funcionalidade e 
segurança nas diferentes fases de execução;

g) Assegurar o processo administrativo relativo à identificação de ar-
ruamentos e edifícios em matéria de toponímia e números de polícia;

h) Promover boas condições na rede de iluminação pública e emitir 
parecer ao nível dos projetos de infraestruturas;

i) Efetuar a fiscalização e participar na receção de obras de infraes-
truturas e equipamentos sociais realizadas por promotores de obras de 
urbanização no âmbito de operações urbanísticas e demais entidades, 
públicas e privadas, com atividade na infraestruturação e equipamento 
do município, no âmbito de projetos específicos ou acordos estabele-
cidos para o efeito;

j) Executar, de modo eficiente, os procedimentos de gestão dos espaços 
verdes, em tecido urbano ou rural, provendo às intervenções necessárias 
à utilização daqueles espaços por parte da população;

k) Assegurar a manutenção e bom estado de funcionamento dos sis-
temas de abastecimento de água, redes de esgotos, recolha e tratamento 
de resíduos sólidos urbanos;

l ) Gerir, sem prejuízo das competências especificamente cometidas 
à Divisão Financeira, os procedimentos administrativos ao nível do 
abastecimento de água, saneamento e demais infraestruturas sob res-
ponsabilidade municipal, assegurando designadamente a instalação, 
controlo e manutenção dos aparelhos metrológicos;

m) Assegurar a atividade dos serviços gerais, no que respeita à limpeza 
urbana e higiene pública dos espaços e aglomerados urbanos, desig-
nadamente a variação manual e mecânica, lavagem de arruamentos e 
logradouros, limpeza de terrenos, de equipamentos públicos de higiene e 
salubridade (sanitários e outros), bem como a coordenação das atividades 
afetas ao armazém municipal;

n) Proceder à instrução e gestão dos processos de concessão de ex-
ploração de equipamentos urbanos municipais, designadamente de ele-
mentos de mobiliário urbano e parques de estacionamento;

6 — Ao nível da gestão de obras públicas municipais, compete ainda 
a esta divisão:

a) Fornecer aos serviços responsáveis pela contratação pública os 
elementos de solução da obra, designadamente os programas prelimi-
nares, projetos e demais peças técnicas necessárias ao lançamento dos 
respetivos procedimentos e apoiar na respetiva tramitação;

b) Assegurar a elaboração dos estudos, projetos e cálculos, de arqui-
tetura e engenharia, relativos a infraestruturas, equipamentos sociais, 
espaços verdes e arranjos exteriores a construir, reconstruir ou a remo-
delar, da responsabilidade municipal, incluindo as respetivas memórias 
descritivas, especificações técnicas e mapas de medições;

c) Dirigir, administrar e fiscalizar a execução de obras municipais por 
administração direta ou empreitada;

d ) Garantir o acompanhamento, gestão técnica e administrativa das 
empreitadas de obras municipais em curso, após adjudicação, desig-
nadamente ao nível da consignação, fiscalização do cumprimento dos 
projetos, prazos e normas técnicas de execução;

e) Executar os procedimentos e atos administrativos correspondentes 
à fiscalização e receção de empreitadas de obras públicas;

f ) Assegurar o cumprimento das injunções que decorrem do regime 
jurídico de segurança e saúde, em projeto e obra;

g) Analisar as condições funcionais e de segurança dos edifícios mu-
nicipais, propondo intervenções oportunas, designadamente no âmbito 
da respetiva conservação;

h) Proceder ao levantamento dos trabalhos a realizar no âmbito de 
pequenas obras de conservação e reparação dos equipamentos muni-
cipais, propondo o lançamento de empreitadas sempre que as tarefas 
a desenvolver excedam, pelo seu volume ou urgência, a capacidade 
produtiva própria;

i) Assegurar, por administração direta, a conservação e reparação das 
infraestruturas e mobiliário urbano sob responsabilidade municipal, 
designadamente, arruamentos, rede viária, arranjos exteriores, respe-
tivas drenagens pluviais, quando não cometida tal responsabilidade a 
entidades externas;

j) Proceder à identificação dos trabalhos que não possam ser execu-
tados no âmbito da alínea anterior, propondo o lançamento dos corres-
pondentes procedimentos de contratação pública;

7 — Ao nível da gestão dos cemitérios municipais;
a) Assegurar a gestão administrativa e operacional dos cemitérios 

municipais e liquidar as respetivas taxas;
b) Assegurar os procedimentos legais e regulamentares, a organi-

zação de ficheiros e demais registos sobre inumações, exumações, 
trasladações, sepulturas, jazigos e ossários, bem como os processos de 
concessão de terrenos;

8 — Em matéria de arquivo, bibliotecas e património cultural:
a) Prestar apoio às organizações associativas populares e outras es-

truturas, com vista à concretização de projetos e programas culturais 
de âmbito local;

b) Contribuir para a preservação e divulgação de práticas ou expres-
sões da cultura popular e recreativa, ao nível local e regional;

c) Incentivar a difusão e criação da cultura nas suas variadas mani-
festações, de acordo com programas específicos convergentes com o 
esforço de promoção turística, valorizando os espaços e equipamentos 
disponíveis e atendendo a critérios de qualidade;

d ) Organizar e dirigir a atividade do arquivo, designadamente, his-
tórico e intermédio, nos termos da legislação aplicável, assegurando a 
conservação e a gestão dos legados e espólios documentais;

e) Promover e assegurar a execução da política municipal de biblio-
tecas e do património cultural móvel, imóvel ou imaterial, em diálogo 
permanente, com a administração regional, juntas de freguesia, agentes 
sociais e culturais;

f ) Propor ações de conservação e restauro dos bens culturais imóveis 
do Município com vista à sua preservação e valorização;

g) Propor a celebração de protocolos com outras entidades que visem 
a requalificação, salvaguarda, valorização e divulgação do património 
cultural imóvel e imaterial;
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h) Propor e desenvolver projetos de investigação no âmbito do patri-
mónio cultural municipal, em articulação com universidades, centros de 
investigação científica, arquivo e outras entidades regionais;

i) Definir e executar um programa sistemático de inventário e registo 
do património cultural do Município e propor, através dos procedimentos 
legais adequados, a sua classificação;

j) Proceder à gestão da rede de bibliotecas municipais, promovendo 
uma oferta de qualidade, numa perspetiva descentralizadora, cumprindo 
a sua natureza de serviço público;

k) Concretizar ações que contribuam para a promoção da leitura, a 
igualdade no acesso à informação e a eliminação do iletrismo e exclusão 
cultural;

9 — Ao nível da política municipal de juventude e desporto:
a) Colaborar com as organizações associativas e outras estruturas 

da comunidade municipal, com vista à concretização de projetos e 
programas desportivos de âmbito local;

b) Promover e incentivar a prática desportiva nas suas variadas ma-
nifestações, de acordo com programas específicos e integrados com o 
esforço de promoção turística, valorizando os espaços naturais e equi-
pamentos disponíveis a atendendo a critérios de qualidade;

c) Assegurar a realização da política e dos objetivos municipais na 
área da juventude, designadamente no que respeita ao associativismo e 
autopromoção juvenil, à prevenção de comportamentos de risco e fatores 
de exclusão social, bem como uma adequada inserção dos jovens na 
vida social e económica;

10 — Ao nível da promoção turística municipal:
a) Assegurar a articulação e cooperação entre organismos oficiais, 

com intervenção na área do turismo, e organizações representativas dos 
agentes económicos do sector;

b) Promover a participação municipal em organismos e associações 
nacionais e internacionais de índole turística;

c) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores dos sec-
tores hoteleiro, restauração e serviços turísticos, que se distingam pelo 
espírito de serviço público e por práticas de qualidade que prestigie o 
Município;

d ) Cooperar, com outras entidades públicas ou operadores privados, 
em iniciativas promocionais do Concelho como destino turístico, cul-
tural e ambiental;

e) Assegurar, em articulação com outros serviços e entidades exterio-
res, uma gestão integrada dos espaços e equipamentos com apetência 
turística (praia, serra e outros), com vista à sua permanente qualificação 
como equipamentos de uso coletivo e de promoção turística;

f ) Organizar e gerir um eficaz serviço de atendimento e informação 
turística;

g) Apoiar a realização de eventos culturais, desportivos e outros, 
que contribuam para a animação turística e inserção do Concelho nos 
circuitos turísticos nacionais e internacionais.

11 — Em matéria de saúde, ação social e educação:
a) Conceber e desenvolver programas e projetos integrados de ação 

social, de iniciativa municipal ou em parceria com outras instituições 
e agentes sociais, visando o apoio a grupos especialmente carenciados, 
vulneráveis ou de risco;

b) Promover e apoiar, em articulação com o Serviço de Saúde da 
Região, iniciativas na área da saúde pública, informação e educação para 
a saúde, despistagem e rastreio, prevenção de acidentes, campanhas de 
vacinação e de recolha de sangue, da saúde escolar, da prevenção primá-
ria da toxicodependência e promoção de estilos de vida saudáveis;

c) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico social e o conheci-
mento das carências sociais da população e grupos específicos, desig-
nadamente, infância, idosos, pessoas portadoras de deficiência, desem-
pregados de longa duração, imigrantes e minorias étnicas;

d ) Incentivar a instalação de equipamentos e a criação de atividades 
de apoio aos grupos sociais específicos, designadamente ao nível da 
infância e 3.ª idade;

e) Promover iniciativas, em articulação com as entidades vocacionadas 
para o efeito, tendentes a apoiar munícipes necessitados nas áreas da 
formação profissional e da integração profissional;

f ) Assegurar o procedimento administrativo no âmbito da política 
municipal de habitação a estratos sociais desfavorecidos, designadamente 
ao nível da habitação social ou no âmbito do regulamento municipal de 
apoio a habitações degradadas;

g) Acompanhar e instruir processos relativos à recuperação e benefi-
ciação pelos proprietários, de edifícios e de habitações em situação de 
degradação ou insalubridade, designadamente ao abrigo de programas 
regionais ou nacionais de apoio e legislação específica em vigor;

h) Promover estudos e ações sobre a problemática da habitação, nas 
suas diversas vertentes, tendo em conta os vários mercados, fontes de 
financiamento e estado de conservação;

i) Determinar as carências habitacionais no Município e manter atua-
lizado o seu inventário;

j) Assegurar a execução das tarefas e ações abrangidas pelas compe-
tências municipais em matéria educativa, de apoio sócio educativo, no 
âmbito da ação social e transportes escolares;

k) Garantir a representação do município em comissões, delegações 
e ou outros grupos constituídos para apreciar matérias da sua área de 
competência;

l ) Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos com insti-
tuições educativas, públicas ou particulares, organizações juvenis e outras 
entidades de interesse para a melhoria do sistema educativo;

m) Garantir a execução das políticas municipais destinadas à promo-
ção do desenvolvimento do ensino profissional, técnico e universitário 
no Município;

Artigo 19.º
Divisão Financeira

1 — À Divisão Financeira compete, designadamente,
a) Coordenar e controlar toda a atividade financeira, designadamente 

através do cabimento de verbas;
b) Coordenar e participar na elaboração dos instrumentos previsionais 

e sua execução;
c) Coligir todos os elementos necessários à elaboração do Orçamento, 

respetivas alterações e revisões, bem como à elaboração do Relatório 
de Gestão;

d ) Propor, organizar e dar execução ao processo de planeamento anual 
e plurianual do Município, na sua vertente operativa;

e) Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos Planos de Ativida-
des e dos Orçamentos, elaborar relatórios periódicos de execução física 
e financeira, propor e promover a adoção de medidas de reajustamento 
ou replaneamento (revisões e alterações), sempre que se verifique a 
ocorrência de desvios entre o programado e o executado, ou mediante 
a necessidade de serem desenvolvidas ações não previstas;

f ) Organizar e elaborar a Conta de Gerência, documentos de prestação 
de contas e recolher todos os elementos que aos mesmos respeitem, bem 
como elaborar relatórios financeiros de acompanhamento da execução do 
orçamento, complementados com indicadores de gestão que se mostrem 
adequados, exigidos por lei ou regulamento;

g) Elaborar periodicamente relatórios que sistematizem aspetos rele-
vantes da gestão financeira municipal;

h) Conceber e propor a definição e aplicação de normas relativas à 
gestão financeira a serem seguidas pelos serviços;

i) Assegurar o efetivo conhecimento, em cada momento, da capacidade 
de endividamento do Município;

j) Elaborar estudos de natureza económico -financeira que fundamen-
tem decisões relativas a operações de crédito;

k) Elaborar análises económicas e financeiras que sejam solicitadas 
pelos órgãos municipais, por iniciativa própria ou a solicitação das 
demais unidades orgânicas;

l ) Diligenciar a definição, elaboração e outorga dos contratos -programa 
e de gestão, respeitantes ao setor empresarial local, e respetivo controlo 
financeiro;

m) Elaborar balancetes e relatórios periódicos sobre a execução or-
çamental e previsão das despesas comprometidas;

n) Colaborar na elaboração de estudos e propostas para a aprovação 
da tabela de taxas e outros rendimentos a cobrar pelo Município e 
respetivos regulamentos;

o) Coordenar a atividade de leitura e cobrança, incluindo a execução de 
notificações por falta de pagamento, dos serviços de abastecimento pú-
blico de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos;

p) Emitir e conferir faturas, guias de receita ou devolução referentes 
à prestação dos serviços descritos na alínea anterior;

q) Fiscalizar as responsabilidades do funcionário que exerce as fun-
ções de tesoureiro;

r) Proceder à liquidação de juros de mora;
s) Assegurar no âmbito dos serviços de tesouraria o recebimento de 

todas as receitas e o pagamento, devidamente autorizado, de todas as 
despesas;

t) Elaborar balancetes diários de caixa, acompanhados dos respetivos 
documentos de receita e despesas;

u) Assegurar a entrega aos contribuintes dos documentos de cobrança 
e respetivos recibos;

v) Emitir certidões de dívida com vista à cobrança coerciva de impos-
tos e outros tributos que constituam receita do Município, designada-
mente provenientes de taxas, encargos de mais -valias e outras receitas 
de natureza tributária.
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2 — Compete ainda à Divisão Financeira, em matéria de contabili-
dade municipal:

a) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo 
com a legislação em vigor e com os requisitos do modelo de gestão 
estabelecido pelos órgãos competentes;

b) Verificar a exatidão de todas as operações movimentadas pela 
tesouraria, nos termos legalmente prescritos;

c) Manter o plano de contas atualizado;
d ) Elaborar e proporcionar a avaliação de um eficaz sistema de con-

tabilidade de custos;
e) Manter eficazmente a conta -corrente com empreiteiros, fornecedo-

res de bens e prestadores de serviços, assim como mapas de atualização 
de empréstimos;

f ) Promover e controlar receitas e despesas;
g) Emitir, registar e arquivar ordens de pagamento, guias de receita 

e de anulação e assegurar a sua coordenação;
h) Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação 

das gerências findas;
i) Remeter aos departamentos da administração central ou regional 

os elementos determinados por lei;
j) Proceder à atualização permanente dos ficheiros ou bases de dados 

relativos à liquidação de receitas, sempre que essa tarefa não esteja 
cometida a outros serviços;

k) Colaborar ativamente no estabelecimento e funcionamento estável 
do sistema de controlo de gestão, designadamente no que respeita à afe-
tação de custos às diversas atividades e unidades orgânicas, assegurando 
os procedimentos administrativos correspondentes.

l) Controlar a despesa, comprovar o saldo das diversas contas e, em 
geral, preparar os processos de execução do orçamento;

m) Assegurar a gestão de fundos especiais consignados ao Município 
para certas atividades;

n) Confirmar o apuramento diário de contas de caixa;
o) Efetuar depósitos e transferências de fundos;
p) Manter atualizada a informação diária sobre o saldo de tesouraria 

das operações orçamentais e das operações de tesouraria;
q) Providenciar a concretização das demais operações de tesouraria, 

decorrentes da lei e regulamentos em vigor;
r) Assegurar a conferência de faturas e os inerentes procedimentos.

3 — Compete a esta unidade orgânica, especificamente:
3.1 — No âmbito do património imóvel:
a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 

imóveis do Município e proceder a todas as operações de inscrição na 
matriz e registo relativas à aquisição, cedência ou alienação pelo Mu-
nicípio de património imóvel, no quadro da gestão do seu património 
privado ou de operações urbanísticas;

b) Concretizar, junto das Conservatórias de Registo Predial e serviços 
de Finanças, as diligências decorrentes da alínea anterior;

c) Coordenar e colaborar com os outros serviços em todos os assuntos 
que respeitem ao património municipal;

d ) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão 
fundiária e do património imóvel municipal e, apoiando as negociações 
necessárias, assegurar os procedimentos necessários à aquisição, one-
ração e alienação de bens imóveis;

e) Diligenciar, em colaboração com a Divisão Jurídica, no sentido da 
concretização dos processos de expropriação, tidos como necessários, 
nos termos legalmente estatuídos, assegurando a respetiva tramitação, 
até à fase de remessa a tribunal;

f ) Proceder à contínua avaliação dos valores patrimoniais, tanto na 
perspetiva da imputação de custos de amortização a serviços e ativi-
dades utilizadores, como da valorização comercial de bens imóveis 
municipais;

g) Fundamentar propostas e decisões de gestão patrimonial enqua-
dradas no planeamento de infraestruturas e equipamentos sociais e em 
operações urbanísticas, sempre que solicitado;

h) Assegurar atempadamente, a disponibilização dos terrenos ne-
cessários à concretização dos projetos municipais de infraestruturação, 
equipamento social e da rede viária, desenvolvendo, quando necessá-
rio, os respetivos processos de expropriação, nos termos previstos na 
alínea e);

i) Assegurar os demais procedimentos tidos como necessários no 
âmbito da gestão do domínio público municipal;

3.2 — No âmbito do património móvel e aprovisionamento:
a) Promover o registo dos bens móveis e este sujeitos, na conservatória 

do registo predial;
b) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 

móveis e a sua afetação aos diversos serviços municipais;

c) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos ser-
viços na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;

d ) Promover a manutenção preventiva e corretiva dos bens patrimo-
niais móveis, exceto viaturas automóveis, e gerir os respetivos contratos 
de manutenção, quando os houver.

e) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 
quando deteriorados ou inúteis;

f ) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal de bens 
e serviços necessários à execução eficiente e oportuna das atividades 
planeadas, observando os melhores critérios de gestão económica, fi-
nanceira e de qualidade;

g) Proceder aos estudos de mercado necessários à realização das 
compras públicas;

h) Assegurar o procedimento e executar todo o expediente em matéria 
de contratação pública de bens móveis e serviços;

i) Proceder ao controlo das compras e assegurar os procedimentos 
legais aplicáveis;

j) Promover a distribuição pelos serviços municipais dos bens adquiri-
dos, organizando um sistema de controlo de existências, em coordenação 
com o serviço de armazém;

k) Organizar e manter atualizada a listagem dos fornecedores de bens 
e prestadores de serviços;

l) Promover o estabelecimento de sistemas de seguros adequados 
à realidade municipal e gerir a carteira de seguros, mantendo os res-
petivos registos, com a colaboração de outros serviços responsáveis, 
designadamente, pelo equipamento de transporte e máquinas e pelo 
património imóvel;

m) No âmbito da celebração de contratos escritos, articular a sua 
atividade com o oficial público, designado nos termos legais;

n) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o Plano Anual 
de Aprovisionamento, em consonância com as atividades comprometidas 
no Plano de Atividades;

o) Proceder, em tempo útil, à aquisição dos bens e serviços necessários 
à atividade municipal, de acordo com critérios técnicos, económicos e 
de qualidade.

p) Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, em conso-
nância com critérios definidos em articulação com os diversos serviços 
utilizadores;

q) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao seu 
fornecimento mediante requisição própria;

4 — Compete a esta Divisão, em matéria de recursos humanos:
a) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à admi-

nistração do pessoal, designadamente no que se refere ao recrutamento, 
seleção, mobilidade, cessação de funções, aposentação, assistência na 
doença e acidentes de trabalho, à avaliação do desempenho, ao controlo 
da assiduidade, realização de horas extraordinárias, ao processamento 
de vencimentos, prestações sociais, abonos e ao cadastro dos processos 
individuais dos trabalhadores;

b) Obter as referências organizacionais (de lançamento operacional de 
atividades, de requisitos tecnológicos e técnico -profissionais) necessárias 
à elaboração, anual, do mapa de pessoal que garanta uma afetação dos 
postos de trabalho às necessidades evidenciadas;

c) Elaborar estudos previsionais sobre efetivos a serem ponderados 
na preparação dos orçamentos anuais de recursos humanos;

d) Estabelecer e gerir os sistemas de recrutamento e seleção, assegu-
rando os procedimentos legais aplicáveis, bem como a coordenação do 
processo de avaliação do desempenho, garantindo o desenvolvimento 
e valorização dos trabalhadores;

e) Organizar os processos de pessoal e emitir informações, pareceres, 
estudos e relatórios em matéria de recursos humanos;

f ) Assegurar os processos administrativos relativos ao seguro de 
acidentes de trabalho e respetivos sinistros;

g) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa pers-
petiva de aumento da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento 
dos munícipes, pondo em prática um adequado sistema de controlo de 
assiduidade;

h) Estabelecer normas e procedimentos que agilizem e assegurem 
rigor ao processo administrativo relativo ao pessoal;

i) Assegurar o respeito pela legislação em vigor em matéria de gestão 
de recursos humanos;

j) Promover a melhoria das condições de instalação e de equipamento 
dos serviços, de acordo com as prioridades operacionais, as necessidades 
do aumento da produtividade do trabalho e da segurança dos trabalha-
dores e do respeito por critérios de racionalidade económico -financeira;

k) Assegurar as atividades técnicas e de gestão relativas à instalação 
e manutenção de sistemas de segurança;

l ) Estudar e promover as medidas de organização estrutural e funcional 
dos serviços municipais, em conformidade com as necessidades decor-
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rentes dos planos de atividades aprovados, da contínua modernização 
administrativa e do desenvolvimento tecnológico;

m) Proceder ao levantamento das necessidades de formação em estreita 
articulação com os dirigentes dos serviços;

n) Elaborar e propor o plano anual de formação, interna e externa, e 
os respetivos orçamentos;

o) Organizar e acompanhar as atividades de formação planeadas e 
assegurar todos os procedimentos administrativos para a sua concreti-
zação, controlo pedagógico e financeiro;

p) Elaborar o relatório anual da formação.

5 — Compete ainda à Divisão Financeira, ao nível da gestão dos 
sistemas informáticos:

a) Promover a aquisição, gestão, desenvolvimento e manutenção das 
aplicações informáticas tidas como necessárias ao funcionamento das 
diversas unidades orgânicas;

b) Analisar de modo continuado, no quadro das medidas de orga-
nização estrutural e funcional dos serviços e de desburocratização e 
modernização administrativa, as necessidades e prioridades dos diversos 
serviços quanto a soluções informáticas;

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição 
de equipamento e de suportes lógicos;

d ) Assegurar a administração, a manutenção e adequada exploração 
dos sistemas informáticos instalados, incluindo os respetivos sistemas 
de proteção, segurança e controlo de acessos da sua responsabilidade 
direta ou atribuídos a outros serviços;

e) Apoiar ou assegurar a formação dos trabalhadores do Município 
no domínio da informática e novas tecnologias de informação e co-
municação;

f ) Assegurar a conceção e administração dos sistemas de redes e 
comunicações informáticas municipais;

g) Colaborar na recolha e tratamento de dados necessários ao planea-
mento e organização dos serviços municipais;

h) Prestar apoio técnico aos diversos serviços;
i) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, estudos condu-

centes à melhoria do funcionamento do sistema de informação, no que 
respeita à estrutura, métodos de trabalho e equipamentos;

j) Manter o software de exploração em condições operacionais;
k) Velar pelas boas condições de funcionamento do equipamento e 

executar os procedimentos de manutenção;
l ) Velar pela segurança e arquivo dos dados no sistema informá-

tico;
Artigo 20.º

Divisão Jurídica
1 — À Divisão Jurídica compete, em geral:
a) Prestar assessoria jurídica aos órgãos municipais, assegurar a emis-

são de pareceres jurídicos e o acompanhamento dos processos inerentes 
ao serviço;

b) Obter, a solicitação do executivo, os pareceres jurídicos externos 
considerados necessários;

c) Concorrer para o aperfeiçoamento técnico -jurídico dos atos admi-
nistrativos municipais;

d ) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, normas, de-
liberações, despachos internos e ordens de serviço, concorrendo para 
que o município disponibilize ao público o conhecimento das normas 
regulamentares municipais, através de suportes acessíveis e práticos, 
tais como brochuras ou desdobráveis;

e) Assegurar a articulação das competências das diversas unida-
des orgânicas no âmbito regulamentar, zelando pela coerência interna, 
acompanhando o respetivo processo normativo, propondo as diligências 
necessárias de forma a garantir o efetivo cumprimento das normas legais;

f ) Dinamizar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos 
essenciais à gestão municipal, bem como das suas alterações ou re-
vogações;

g) Propor superiormente soluções que tenha por conformes à lei 
e regulamentos aplicáveis, sugerindo alternativas de decisão ou de 
deliberação;

h) Informar previamente os pedidos de parecer jurídico a entidades 
externas, organizando e mantendo atualizado o registo de pareceres 
jurídicos, publicados ou que venham ao conhecimento do município 
por solicitação deste ou dos serviços;

i) Proceder ao tratamento e classificação de legislação e de jurispru-
dência, difundindo periodicamente as informações relacionadas com 
a atuação do município ou fornecendo os elementos solicitados pelos 
órgãos municipais;

j) Propor a adoção de novos procedimentos ou a alteração dos mesmos, 
por parte dos serviços, em especial quando exigidos pela alteração de 
disposições legais ou regulamentares.

2 — Compete a esta divisão, ao nível do contencioso:
a) Assegurar, ou no caso de o patrocínio ser assegurado por manda-

tário externo, acompanhar e supervisionar o patrocínio judiciário do 
Município;

b) Acompanhar e manter a Câmara informada sobre as ações e recursos 
em que o Município seja parte;

c) Emitir, ou solicitar ao advogado mandatado no processo, que emita 
as recomendações, sugestões e procedimentos impostos ao município, 
aos seus órgãos ou serviços, pela execução de sentenças judiciais.

3 — Em matéria de contraordenações e execuções fiscais, compete 
a esta unidade orgânica, designadamente:

a) Assegurar a instrução de processos de contraordenação, bem como 
o seu acompanhamento em juízo, em caso de recurso;

b) Coordenar a realização de tarefas administrativas e a organização 
dos processos de contraordenação, com vista a assegurar a legalidade 
dos atos administrativos correspondentes;

c) Gerir o processo de cobrança coerciva de impostos e outros tributos 
que constituam receita do município, designadamente os provenientes de 
taxas, encargos de mais -valias e outras receitas de natureza tributária;

d ) Assegurar a análise da conformidade legal das certidões de dí-
vida;

e) Proceder, nos termos legais, a todos os atos e formalidades proces-
suais, em matéria de execuções fiscais que sejam da responsabilidade 
municipal, sob a responsabilidade do funcionário designado para o 
efeito.

4 — Compete ainda a esta divisão, no que respeita ao exercício das 
funções oficial público:

a) Assegurar, através do funcionário designado pelo Presidente da 
Câmara, para o efeito, as funções legalmente cometidas ao Oficial 
Público;

b) Preparar a celebração e promover o adequado registo e arquiva-
mento dos contratos, exceto de pessoal, em que a Câmara seja outorgante, 
bem como de protocolos e outros atos formais para os quais não seja 
legalmente exigida a forma de escritura;

c) Lavrar todos os contratos, exceto os de pessoal, para os quais não 
seja exigida escritura;

d ) Organizar e manter atualizado um registo central de todas as es-
crituras, contratos e protocolos celebrados pelo município;

e) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à obtenção 
de vistos prévios pelas entidades competentes, em conformidade com 
a legislação em vigor.

5 — No âmbito da atividade de fiscalização municipal, compete a 
esta divisão:

a) Dirigir a recolha e produção de informação solicitada aos serviços 
de fiscalização, pelos órgãos municipais, relativamente a situações de 
facto;

b) Coordenar, em estreita articulação com os serviços municipais res-
ponsáveis, as operações de fiscalização sistemática, com vista a prevenir 
o uso do solo em violação de normas legais ou regulamentares, bem como 
a verificação da conformidade das operações urbanísticas realizadas com 
as respetivas licenças, comunicações prévias ou autorizações;

c) Coordenar a atividade de fiscalização administrativa municipal e 
a prestação informações sobre obras particulares, de modo a garantir a 
observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis;

d ) Coordenar a fiscalização no que se refere à verificação do cumpri-
mento da legislação em vigor, bem como das posturas e regulamentos 
municipais, em matéria de ocupação da via pública e publicidade;

e) Coordenar a fiscalização relativa ao cumprimento das normas 
legais, regulamentares, bem como das decisões municipais na área do 
urbanismo, propondo o embargo de operações urbanísticas executadas 
em desconformidade com a lei, regulamentos administrativos ou pro-
jetos aprovados;

f ) Colaborar com a Divisão Administrativa e Urbanística, na ela-
boração de autos de embargo e outras medidas de tutela da legalidade 
urbanística;

g) Superintender os serviços na execução das operações de embargo, 
em cumprimento de despacho do membro da Câmara Municipal com 
competência para o efeito, nomeadamente no que respeita ao seu registo 
na conservatória de registo predial e remessa, às entidades responsáveis 
pelo fornecimento de energia elétrica, gás e água, certidão autenticada 
do ato que tiver determinado o embargo;

h) Coordenar a fiscalização do cumprimento de embargos e de outros 
actos administrativos que hajam determinado a aplicação de quaisquer 
medidas de tutela da legalidade urbanística, bem como a comunicação 
de desobediências ao Ministério Público;
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i) Promover a execução coerciva das decisões municipais em matéria 
de urbanização e edificação, designadamente no que respeita à posse 
administrativa e operações materiais de demolição, trabalhos de corre-
ção, alteração e reposição do terreno, em cumprimento de despacho do 
membro do executivo com competência para o efeito;

j) Coordenar os serviços de fiscalização no que respeita ao levanta-
mento de autos de notícia em matéria contraordenacional;

k) Executar notificações, citações ou intimações que sejam ordenadas 
pelos órgãos municipais, por sua iniciativa ou solicitadas por entidades 
externas;

l ) Coordenar todas as operações necessárias ao efetivo reconhecimento 
dos titulares de imóveis;

m) Dirigir a fiscalização do cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis em matéria de atividades económicas, limpeza 
de terrenos, ambiente, higiene e salubridade públicas;

n) Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e decisões municipais na 
área da gestão do espaço público, propondo a interdição de atividades, 
bem como a remoção, do espaço público, de objetos (publicitários, 
mobiliário e outros) não licenciados ou não autorizados;

o) Assegurar a efetivação dos atos de execução coerciva determinados 
superiormente, providenciando a assistência das forças de segurança 
sempre que impliquem risco de perturbação da ordem pública.

6 — Em matéria de contratação pública, compete ainda à Divisão 
Jurídica:

a) Assegurar mediante prévia determinação, à abertura, instrução e 
tramitação dos diversos procedimentos e formalidades de que depende a 
adjudicação de empreitadas de obras públicas, promovendo o respetivo 
lançamento e acompanhamento jurídico -administrativo, exceto a elabora-

ção das cláusulas técnicas, elementos de solução de obras, bem como os 
programas preliminares que integram os respetivos cadernos de encargos;

b) Promover a execução dos procedimentos administrativos destina-
dos à celebração dos contratos escritos, designadamente a redação das 
minutas contratuais e dos contratos definitivos, em articulação com o 
oficial público, designado nos termos legais;

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 21.º
Organograma

É publicado em anexo o organograma descritivo da estrutura flexível 
do Município de São Vicente.

Artigo 22.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento n.º 896/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 245, de 21 de dezembro.

Artigo 23.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República. 
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 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 1555/2013
Torna público, para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código 

do Procedimento Administrativo e em sequência da deliberação n.º 008/
2013 — CMS, tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal do 
Seixal, do dia 24 de janeiro, que corre termos pelo prazo de 30 (trinta) 
dias úteis o período de apreciação pública do projeto de Regulamento 
da Incubadora de empresas Baía do Seixal.

Quaisquer sugestões ou observações deverão ser dirigidas ao Presi-
dente da Câmara Municipal do Seixal, devidamente fundamentadas, e 
remetidas mediante requerimento para o Gabinete de Apoio aos Órgãos 
Autárquicos, sito na Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, Seixal.

Projeto de regulamento da incubadora de empresas Baía do Seixal

Nota justificativa
Constitui um importante objetivo da Câmara Municipal do Seixal 

fomentar o aparecimento de novas empresas e de novos empresários, 

dando preferência àqueles que apostem nas áreas das indústrias criativas 
e inovadoras de modo a que, estas empresas sejam geradoras de desenvol-
vimento nas vertentes social, económico e tecnológico conseguindo -se 
elevar o nível de Empreendedorismo local.

O Município do Seixal permanece um dos mais jovens do país. De 
acordo com os últimos Censos possui um índice de envelhecimento 
muito inferior à Península de Setúbal, à Área Metropolitana de Lisboa 
e mesmo aos dados registados para Portugal Continental, continuando 
a apresentar uma evolução muito positiva ao nível das habilitações lite-
rárias da sua população, fundamento base para a instalação de projetos 
de incubação de empresas, permitindo, assim, garantir a continuidade 
a nível local de uma economia viva e empreendedora que permitirá 
atrair novos investidores, valorizar a atividade económica existente e 
contribuir para a criação de emprego e de riqueza.

Neste quadro, a criação da Incubadora de Empresas “Baía do Seixal”, 
a qual visa, por um lado, a modernização e a diversificação do tecido 
empresarial, e, por outro, a criação de emprego estável e qualificado 
no Núcleo Urbano Antigo do Seixal, revela -se um projeto de relevante 
interesse público e municipal.

A Incubadora de Empresas “Baía do Seixal” constituirá, assim, um 
equipamento que visa apoiar novas empresas proporcionando -lhes con-
dições técnicas favoráveis à sua instalação, com vista à modernização 
e diversificação do tecido empresarial e à criação de emprego estável e 
qualificado, e terá um impacto significativo na área do Município, não 
só ao nível do desenvolvimento económico, mas também da coesão e 
competitividade regional, atendendo a que o seu objetivo não é financeiro 
mas antes de prestar um contributo para o desenvolvimento económico e 
o apoio a jovens empresas, focando -se, também, na captação de talento 
e promoção do empreendedorismo e espírito de iniciativa.

A Câmara Municipal do Seixal garantirá a gestão da estrutura a criar e 
dará apoio a nível logístico e administrativo, para além da função inerente 
à sua própria atividade. Estas infraestruturas de acolhimento empresarial 
poder -se -ão revelar de primordial importância para a renovação do tecido 
empresarial do Munícipio, com particular impacto na frente ribeirinha 
e na regeneração do núcleo urbano antigo do Seixal, nomeadamente na 
área dos serviços de valor acrescentado.

Considerando o supra exposto, elaborou -se o presente “Projeto de 
Regulamento Municipal da Incubadora de Empresas Baía do Seixal”, a 
fim de ser submetido a apreciação e deliberação pelos órgãos municipais 
competentes, cumpridas as formalidades legalmente exigíveis.




