
 

 

No dia cinco de março de dois mil e catorze, pelas 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

assistente técnica, Paula Cristina Teixeira 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Usaram da palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------

• O senhor Presidente da Câmara, para esclarecer

disponibilização do projeto de Relatório da IGF. Informou que iria remeter ofício

para clarificar a situação.

• O senhor Vereador, eng

situação da Biblioteca Municipal, nomeadamente sobre as implicações da po

A senhora Vereadora, eng

com o empreiteiro”. Está concretizado 

sentido de, se for necessário

candidatura aos fundos comunitários, informou que não haverá problemas no ajustame

nova situação. -------------------

• O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins J

drenagem de águas pluviais em Rio Tinto. O senhor Presidente da Câmara prestou 

esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2014, de 05 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara, para esclarecer o senhor Vereador, eng.º Mário Martins, sobre a 

ilização do projeto de Relatório da IGF. Informou que iria remeter ofício

a situação. ------------------------------------------------------------------------------------

Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, questionando sobre o ponto de 

da Biblioteca Municipal, nomeadamente sobre as implicações da pos

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou que “hoje mesmo se irá realizar uma 

”. Está concretizado o levantamento da situação física e financeira da obra no 

se for necessário, permitir tomar posse administrativa da mesma. No

fundos comunitários, informou que não haverá problemas no ajustame

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, colocando uma questão relativa à

águas pluviais em Rio Tinto. O senhor Presidente da Câmara prestou 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

ecretariou a reunião a senhora 

------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o senhor Vereador, eng.º Mário Martins, sobre a 

ilização do projeto de Relatório da IGF. Informou que iria remeter ofício à referida IGF, 

------------------------------------------------------- 

es, questionando sobre o ponto de 

sse administrativa; - 

hoje mesmo se irá realizar uma reunião 

o levantamento da situação física e financeira da obra no 

permitir tomar posse administrativa da mesma. No que respeita à 

fundos comunitários, informou que não haverá problemas no ajustamento a uma 

------------------------------------------------------------------------------- 

uma questão relativa à 

águas pluviais em Rio Tinto. O senhor Presidente da Câmara prestou 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

• O senhor Presidente da Câmara, informando sobre as questões levantadas na 

pela senhora Vereadora, 

Amândio Matias. Sobre este mesmo assunto a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou 

que a fiscalização municipal está a fazer o levantamento da

referida e oportunamente irá averiguar sobre a exploração mencionada por detrás da Vidraria 

Almeida, na ZIV. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – ATAS DE REUNIÕES ----------------------------------------------------------------------

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Presente proposta da senhora Vereadora, eng

transcreve: ----------------------------------------------
« PROPOSTA 
 Considerando: 
 1) A proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais, aprovada na reunião da 
Câmara Municipal do dia 19 de fevereiro de 2014 e na sessão da 
fevereiro de 2014; 
 2) O disposto no Decreto
jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais;
 3) O disposto na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, 
local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do estado.
 Proponho que a Câmara Municipal aprove a criação das unidades orgânicas flexíveis, dos 
diferentes gabinetes de apoio à Câmara Municipal e defina as suas atribuições e co
acordo com os limites fixados pela Assembleia Municipal e como descrito no Anexo I.
 Vagos, aos 28 de fevereiro de 2014 
na área de Recursos Humanos, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições e competências 

Unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas
São constituídas, no máximo, seis unidades orgânicas flexíveis e dez subunidades orgânicas:

1 – Divisão de Gestão Urbanística 
1.1 – Secção Administrativa.

2 – Divisão de Planeamento e Projetos 
2.1 – Secção Administrativa.

3 – Divisão Financeira 
3.1 – Secção de Armazéns e Economato;
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O senhor Presidente da Câmara, informando sobre as questões levantadas na 

pela senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, particularmente a exploração do senhor 

Amândio Matias. Sobre este mesmo assunto a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou 

que a fiscalização municipal está a fazer o levantamento da situação relativa à exploração 

e oportunamente irá averiguar sobre a exploração mencionada por detrás da Vidraria 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) A proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais, aprovada na reunião da 
Câmara Municipal do dia 19 de fevereiro de 2014 e na sessão da Assembleia Municipal do dia 28 de 

2) O disposto no Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, que estabeleceu um novo regime 
jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais; 

3) O disposto na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à administração 
local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64

B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o estatuto do 
gente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do estado.

Proponho que a Câmara Municipal aprove a criação das unidades orgânicas flexíveis, dos 
diferentes gabinetes de apoio à Câmara Municipal e defina as suas atribuições e competências, tudo de 
acordo com os limites fixados pela Assembleia Municipal e como descrito no Anexo I. 

Vagos, aos 28 de fevereiro de 2014 – A Vereadora com competências delegadas e subdelegadas 
na área de Recursos Humanos, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé 

ANEXO I 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições e competências 

das respetivas unidades orgânicas e gabinetes 
Artigo 1.º 

Unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas 
stituídas, no máximo, seis unidades orgânicas flexíveis e dez subunidades orgânicas:

Divisão de Gestão Urbanística – DGU: 
Secção Administrativa. 

Divisão de Planeamento e Projetos – DPP: 
Secção Administrativa. 

Divisão Financeira – DF: 
Secção de Armazéns e Economato; 

, da Câmara Municipal de Vagos 

2 

O senhor Presidente da Câmara, informando sobre as questões levantadas na reunião anterior 

Maria do Céu Marques, particularmente a exploração do senhor 

Amândio Matias. Sobre este mesmo assunto a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou 

situação relativa à exploração 

e oportunamente irá averiguar sobre a exploração mencionada por detrás da Vidraria 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

------------------------------------------------------------------- 

1) A proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais, aprovada na reunião da 
Assembleia Municipal do dia 28 de 

Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, que estabeleceu um novo regime 

que procedeu à adaptação à administração 
local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 

B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o estatuto do 
gente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do estado. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a criação das unidades orgânicas flexíveis, dos 
mpetências, tudo de 
 

A Vereadora com competências delegadas e subdelegadas 

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições e competências  

stituídas, no máximo, seis unidades orgânicas flexíveis e dez subunidades orgânicas: 



 

 

3.2 – Secção de Património e Notariado.
4 – Divisão de Gestão de Infraestruturas 

4.1 – Secção de Serviços Operacionais.
5 – Divisão de Educação, Desporto e Juventude 
6 – Unidade Administrativa e Jurídica 

6.1 – Secção de Expediente Geral.

São constituídos os seguintes gabinetes:
a) Gabinete de Apoio à Presidência;
b) Gabinete de Apoio aos Vereadores;
c) Gabinete de Proteção Civil;
d) Gabinete de Comunicação e Relaç
e) Gabinete de Modernização Administrativa;
f) Gabinete de Sistemas de Informação;
g) Gabinete de Desenvolvimento Económico;
h) Gabinete Técnico Florestal;
i) Gabinete de Fiscalização Sanitária.

Competências comuns aos dirigentes intermédios dos 
Aos dirigentes intermédios dos 2º e 3º graus compete:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara Municipal, devidamente instruídos e 
informados, os assuntos que dependam da sua decisão;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade 
referente; 

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do interesse para a autarquia 
local; 

d) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de qu

propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Presidente da Câmara Municipal e das deliberações 

do órgão a que pertence, nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica;
g) Definir os objetivos de atuação da sua unidade orgânica, tendo em conta os objetivos gerais 

estabelecidos; 
h) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com 

vista à execução dos planos de atividades, e à prossecução do
alcançar; 

i) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na 
sua dependência; 

j) Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua 
unidade orgânica, otim
acelerar procedimentos, e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 
públicos; 

k) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a 
satisfação do interesse dos destinatários;

l) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 
trabalhadores, e proporcionando
necessárias ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 
adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

m) Divulgar, junto dos trabalhadores, os documentos internos e as normas de procedimento a 
adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o 
cumprimento dos objetivos daquele, de forma a garantir o empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte de cada um deles;

n) Proceder, de forma objetiva, à avaliação do méri
resultados individuais e de grupo, e à forma como cada um se empenha na prossecução dos 
objetivos e promove o espírito de equipa;
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Secção de Património e Notariado. 
Divisão de Gestão de Infraestruturas – DGI: 

Secção de Serviços Operacionais. 
Divisão de Educação, Desporto e Juventude – DEDJ. 

Administrativa e Jurídica – UAJ: 
Secção de Expediente Geral. 

Artigo 2.º 
Gabinetes 

São constituídos os seguintes gabinetes: 
Gabinete de Apoio à Presidência; 
Gabinete de Apoio aos Vereadores; 
Gabinete de Proteção Civil; 
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas; 
Gabinete de Modernização Administrativa; 
Gabinete de Sistemas de Informação; 
Gabinete de Desenvolvimento Económico; 
Gabinete Técnico Florestal; 
Gabinete de Fiscalização Sanitária. 

Artigo 3.º 
Competências comuns aos dirigentes intermédios dos 2º e 3º graus

Aos dirigentes intermédios dos 2º e 3º graus compete: 
Submeter a despacho do Presidente da Câmara Municipal, devidamente instruídos e 
informados, os assuntos que dependam da sua decisão; 
Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica, a correspondência a eles 

Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do interesse para a autarquia 

Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas;
Estudar os problemas de que sejam incumbidos pelo Presidente da Câmara Municipal e 
propor as soluções adequadas; 
Promover a execução das decisões do Presidente da Câmara Municipal e das deliberações 
do órgão a que pertence, nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica;
Definir os objetivos de atuação da sua unidade orgânica, tendo em conta os objetivos gerais 

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 

Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na 

Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua 
unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas, que permitam simplificar e 
acelerar procedimentos, e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 

Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 
os prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a 

satisfação do interesse dos destinatários; 
Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 
trabalhadores, e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e as competências 
necessárias ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 
adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; 
Divulgar, junto dos trabalhadores, os documentos internos e as normas de procedimento a 
adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o 
cumprimento dos objetivos daquele, de forma a garantir o empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte de cada um deles; 
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 promove o espírito de equipa; 

, da Câmara Municipal de Vagos 

3 

2º e 3º graus 

Submeter a despacho do Presidente da Câmara Municipal, devidamente instruídos e 

orgânica, a correspondência a eles 

Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do interesse para a autarquia 

Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 
e sejam incumbidos pelo Presidente da Câmara Municipal e 

Promover a execução das decisões do Presidente da Câmara Municipal e das deliberações 
do órgão a que pertence, nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica; 
Definir os objetivos de atuação da sua unidade orgânica, tendo em conta os objetivos gerais 

Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com 
s resultados obtidos e a 

Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na 

Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua 
izando os meios e adotando medidas, que permitam simplificar e 

acelerar procedimentos, e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 

Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 
os prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a 

Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 
os e as competências 

necessárias ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 

Divulgar, junto dos trabalhadores, os documentos internos e as normas de procedimento a 
adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o 
cumprimento dos objetivos daquele, de forma a garantir o empenho e a assunção de 

to dos trabalhadores, em função dos 
resultados individuais e de grupo, e à forma como cada um se empenha na prossecução dos 



 

 

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

p) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal 
de trabalho, por parte dos trabalhadores 

q) Autorizar a emissão das certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, 
exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição 
daqueles aos interessados;

r) Informar por escrito, no process
regulamentares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que dirigem e 
careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais;

s) Emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de 
administração central.

1 — A DGU é dirigida por um dirigente de 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 
Municipal. 
2 — A DGU engloba: 

a) Secção Administrativa;
b) Serviço Técnico. 

3 — À DGU compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos seus serviços e da unidade orgânica, que lhe 

estão adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram;
b) Organizar e manter atualizado o arq
c) Propor e proceder à elaboração, revisão e alteração dos instrumentos de gestão territorial;
d) Propor matérias, a serem incluídas em posturas e em regulamentos de urbanização e 

edificação, bem como a revisão dos existentes;
e) Acompanhar a execução das obras de edificação, de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos, em cumprimento dos respetivos projetos aprovados.
4 – Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Analisar e dar parecer sobre projetos de obras
dos terrenos, projetos de especialidades, quer de iniciativa particular, quer de ação 
municipal; 

b) Analisar e dar parecer aos pedidos dos particulares, relativos a obras de edificação isentas 
ou dispensadas de autori

c) Analisar e dar parecer aos pedidos de prorrogação de autorizações, e de licenças de obras 
de edificação; 

d) Analisar e dar parecer aos pedidos de ocupação do espaço público municipal;
e) Dar cumprimento às orientações estabelecidas no Pla

outros planos; 
f) Propor matérias, a serem incluídas em posturas e regulamentos de urbanização e de 

edificação, bem como a revisão dos mesmos;
g) Acompanhar e informar sobre a evolução das construções clandestinas;
h) Analisar e dar parecer técnico, na sua área de competência, sobre os pedidos de 

particulares, referentes a construções e loteamentos.

1 — A DPP é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do 
Municipal. 
2 — A DPP compreende: 

a) Secção Administrativa;
b) Serviço de Projetos e Fiscalização;
c) Serviço de Planeamento.

3 — À DPP compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços e da 

estão adstritos, bem como direção do pessoal da unidade orgânica;
b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe c
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Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade 
ca, e propor a frequência das ações consideradas adequadas ao suprimento das 

mesmas, sem prejuízo do direito à autoformação; 
Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal 
de trabalho, por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; 
Autorizar a emissão das certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, 
exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição 
daqueles aos interessados; 
Informar por escrito, no processo, se foram cumpridas todas as obrigações legais ou 
regulamentares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que dirigem e 
careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais; 
Emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de pedidos de parecer a submeter à 
administração central. 

Artigo 4.º 
Divisão de Gestão Urbanística – DGU 

A DGU é dirigida por um dirigente de 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Secção Administrativa; 

À DGU compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar o bom e regular funcionamento dos seus serviços e da unidade orgânica, que lhe 
estão adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram; 
Organizar e manter atualizado o arquivo da Divisão; 
Propor e proceder à elaboração, revisão e alteração dos instrumentos de gestão territorial;
Propor matérias, a serem incluídas em posturas e em regulamentos de urbanização e 
edificação, bem como a revisão dos existentes; 

execução das obras de edificação, de urbanização e os trabalhos de 
remodelação de terrenos, em cumprimento dos respetivos projetos aprovados.

Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 
Analisar e dar parecer sobre projetos de obras de urbanização, trabalhos de remodelação 
dos terrenos, projetos de especialidades, quer de iniciativa particular, quer de ação 

Analisar e dar parecer aos pedidos dos particulares, relativos a obras de edificação isentas 
ou dispensadas de autorização ou licenciamento; 
Analisar e dar parecer aos pedidos de prorrogação de autorizações, e de licenças de obras 

Analisar e dar parecer aos pedidos de ocupação do espaço público municipal;
Dar cumprimento às orientações estabelecidas no Plano Diretor Municipal e em todos os 

Propor matérias, a serem incluídas em posturas e regulamentos de urbanização e de 
edificação, bem como a revisão dos mesmos; 
Acompanhar e informar sobre a evolução das construções clandestinas; 

ar parecer técnico, na sua área de competência, sobre os pedidos de 
particulares, referentes a construções e loteamentos. 

Artigo 5.º 
Divisão de Planeamento e Projetos – DPP 

A DPP é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Secção Administrativa; 
Serviço de Projetos e Fiscalização; 
Serviço de Planeamento. 

À DPP compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços e da subunidade orgânica que lhe 
estão adstritos, bem como direção do pessoal da unidade orgânica; 
Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe c
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Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade 
ca, e propor a frequência das ações consideradas adequadas ao suprimento das 

Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal 

Autorizar a emissão das certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, 
exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição 

o, se foram cumpridas todas as obrigações legais ou 
regulamentares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que dirigem e 

pedidos de parecer a submeter à 

A DGU é dirigida por um dirigente de 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Assegurar o bom e regular funcionamento dos seus serviços e da unidade orgânica, que lhe 

Propor e proceder à elaboração, revisão e alteração dos instrumentos de gestão territorial; 
Propor matérias, a serem incluídas em posturas e em regulamentos de urbanização e 

execução das obras de edificação, de urbanização e os trabalhos de 
remodelação de terrenos, em cumprimento dos respetivos projetos aprovados. 

de urbanização, trabalhos de remodelação 
dos terrenos, projetos de especialidades, quer de iniciativa particular, quer de ação 

Analisar e dar parecer aos pedidos dos particulares, relativos a obras de edificação isentas 

Analisar e dar parecer aos pedidos de prorrogação de autorizações, e de licenças de obras 

Analisar e dar parecer aos pedidos de ocupação do espaço público municipal; 
no Diretor Municipal e em todos os 

Propor matérias, a serem incluídas em posturas e regulamentos de urbanização e de 

ar parecer técnico, na sua área de competência, sobre os pedidos de 

Presidente da Câmara 

subunidade orgânica que lhe 

Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 



 

 

c) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do Ambiente no Município, nas 
suas diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para salvaguardar e melhorar as 
condições gerais existentes, com especial atenção à incidência na saúde 

d) Gestão dos serviços na área das edificações da responsabilidade do município, 
designadamente, em matéria de projetos, desenho, topografia e fiscalização de obras, bem 
como do pessoal administrativo necessário à prossecução dos objetivos;

e) Dirigir, e controlar, as obras relativas a edificações que a Câmara Municipal entenda 
efetuar por empreitada; 

f)  Assegurar as funções relativas à planificação, execução, fiscalização e controlo dos projetos 
previstos no plano de atividades, e que a Câmara Municipal 

4 – Ao Serviço de Projetos e Fiscalização, compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Organizar e manter atualizado o arquivo dos projetos elaborados;
b) Elaboração de projetos definidos pela Câmara Municipal;
c) Fiscalizar e fazer o a
d) Elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais, bem como elaboração de desenhos 

técnicos. 
5 – Ao Serviço de Planeamento, compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Dar parecer e submeter à apreciação superior os 
território; 

b) Dar cumprimento às orientações estabelecidas nos planos municipais de ordenamento do 
território em vigor no concelho;

c) Analisar e dar parecer sobre os estudos e projetos na área do ordenamento do território e 
urbanismo; 

d) Efetuar o controlo e arquivo dos processos de intervenção na área do ordenamento do 
território e do urbanismo, de iniciativa municipal;

e) Assegurar a organização topográfica e cadastral do território, nomeadamente, no âmbito do 
Sistema de Informaç

f) Elaborar os processos de revisão, alteração e suspensão dos planos municipais de 
ordenamento do território;

g) Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos, análises técnicas e informações de apoio à 
unidade orgânica; 

h) Prestar apoio aos serv
na elaboração de trabalhos de análise espacial;

i) Planear, implementar, gerir e atualizar o sistema de informação geográfica;
j) Proceder à conversão da informação cartográfica e temática para 

disponibilizar a informação geográfica para as outras divisões da Câmara Municipal.

1 — A DF é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 
Municipal. 
2 — A DF engloba as seguintes secções e serviços:

a) Secção de Armazéns e Economato;
b) Secção de Património e Notariado;
c) Serviço de Contabilidade;
d) Serviço de Aprovisionamento;
e) Serviço de Tesouraria.

3 — À DF compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar o bom e regular funcionamento das subunidades orgânicas que lhe estão adstritas 

bem como a direção do pessoal da unidade orgânica;
b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competên
c) Assegurar a preparação do projeto das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, a 

submeter à apreciação da Câmara Municipal, procedendo à necessária coordenação e 
análise dos elementos de informação, de previsão e 

d) Promover a execução do orçamento, procedendo às respetivas revisões e alterações;
e) Garantir o controlo financeiro dos instrumentos previsionais de planeamento e 

orçamentação aprovados;
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Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do Ambiente no Município, nas 
suas diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para salvaguardar e melhorar as 
condições gerais existentes, com especial atenção à incidência na saúde pública;
Gestão dos serviços na área das edificações da responsabilidade do município, 
designadamente, em matéria de projetos, desenho, topografia e fiscalização de obras, bem 
como do pessoal administrativo necessário à prossecução dos objetivos; 

e controlar, as obras relativas a edificações que a Câmara Municipal entenda 
efetuar por empreitada;  
Assegurar as funções relativas à planificação, execução, fiscalização e controlo dos projetos 

previstos no plano de atividades, e que a Câmara Municipal delibere levar a efeito.
Ao Serviço de Projetos e Fiscalização, compete, entre outras, as seguintes funções:

Organizar e manter atualizado o arquivo dos projetos elaborados; 
Elaboração de projetos definidos pela Câmara Municipal; 
Fiscalizar e fazer o acompanhamento técnico de obras; 
Elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais, bem como elaboração de desenhos 

Ao Serviço de Planeamento, compete, entre outras, as seguintes funções: 
Dar parecer e submeter à apreciação superior os planos municipais de ordenamento do 

Dar cumprimento às orientações estabelecidas nos planos municipais de ordenamento do 
território em vigor no concelho; 
Analisar e dar parecer sobre os estudos e projetos na área do ordenamento do território e 

Efetuar o controlo e arquivo dos processos de intervenção na área do ordenamento do 
território e do urbanismo, de iniciativa municipal; 
Assegurar a organização topográfica e cadastral do território, nomeadamente, no âmbito do 
Sistema de Informação Geográfica (SIG); 
Elaborar os processos de revisão, alteração e suspensão dos planos municipais de 
ordenamento do território; 
Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos, análises técnicas e informações de apoio à 

Prestar apoio aos serviços do município na geo-referenciação de informação alfanumérica e 
na elaboração de trabalhos de análise espacial; 
Planear, implementar, gerir e atualizar o sistema de informação geográfica;
Proceder à conversão da informação cartográfica e temática para formato SIG, bem como 
disponibilizar a informação geográfica para as outras divisões da Câmara Municipal.

Artigo 6.º 
Divisão Financeira – DF 

A DF é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

engloba as seguintes secções e serviços: 
Secção de Armazéns e Economato; 
Secção de Património e Notariado; 
Serviço de Contabilidade; 
Serviço de Aprovisionamento; 
Serviço de Tesouraria.   

À DF compete, entre outras, as seguintes funções: 
bom e regular funcionamento das subunidades orgânicas que lhe estão adstritas 

bem como a direção do pessoal da unidade orgânica; 
Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem;
Assegurar a preparação do projeto das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, a 
submeter à apreciação da Câmara Municipal, procedendo à necessária coordenação e 
análise dos elementos de informação, de previsão e classificação de receitas e despesas;
Promover a execução do orçamento, procedendo às respetivas revisões e alterações;
Garantir o controlo financeiro dos instrumentos previsionais de planeamento e 
orçamentação aprovados; 
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Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do Ambiente no Município, nas 
suas diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para salvaguardar e melhorar as 

pública; 
Gestão dos serviços na área das edificações da responsabilidade do município, 
designadamente, em matéria de projetos, desenho, topografia e fiscalização de obras, bem 

 
e controlar, as obras relativas a edificações que a Câmara Municipal entenda 

Assegurar as funções relativas à planificação, execução, fiscalização e controlo dos projetos 
delibere levar a efeito. 

Ao Serviço de Projetos e Fiscalização, compete, entre outras, as seguintes funções: 

Elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais, bem como elaboração de desenhos 

planos municipais de ordenamento do 

Dar cumprimento às orientações estabelecidas nos planos municipais de ordenamento do 

Analisar e dar parecer sobre os estudos e projetos na área do ordenamento do território e 

Efetuar o controlo e arquivo dos processos de intervenção na área do ordenamento do 

Assegurar a organização topográfica e cadastral do território, nomeadamente, no âmbito do 

Elaborar os processos de revisão, alteração e suspensão dos planos municipais de 

Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos, análises técnicas e informações de apoio à 

referenciação de informação alfanumérica e 

Planear, implementar, gerir e atualizar o sistema de informação geográfica; 
formato SIG, bem como 

disponibilizar a informação geográfica para as outras divisões da Câmara Municipal. 

A DF é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

bom e regular funcionamento das subunidades orgânicas que lhe estão adstritas 

Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
cias delegadas, nas áreas que lhe competem; 

Assegurar a preparação do projeto das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, a 
submeter à apreciação da Câmara Municipal, procedendo à necessária coordenação e 

classificação de receitas e despesas; 
Promover a execução do orçamento, procedendo às respetivas revisões e alterações; 
Garantir o controlo financeiro dos instrumentos previsionais de planeamento e 



 

 

f) Assegurar a organização, para apro
documentos de prestação de contas obrigatórios e do relatório de atividades, devidamente 
instruídos; 

g) Garantir o envio, depois de aprovados, dos documentos previsionais e de prestação de 
contas obrigatórios às entidades competentes, de acordo com a legislação em vigor;

h) Elaborar os estudos para a obtenção de créditos e garantias, junto de instituições 
financeiras; 

i) Zelar pela arrecadação de receitas, e planear as ações inerentes aos pagamentos;
j) Apresentar estudos, assim como propor formas e fontes de financiamento da autarquia local;
k) Elaborar o planeamento financeiro, e manter os responsáveis informados sobre a situação 

económico-financeira da autarquia local;
l) Promover a execução e o controlo do plano de ativ

unidade orgânica; 
m) Organizar, e apresentar à Câmara Municipal, os indicadores de gestão, dados estatísticos, 

gráficos e outros elementos de estudo gerados pelas unidades orgânicas responsáveis, que 
permitam avaliar e co
apreciação do desempenho dos serviços;

n) Acompanhar a evolução das contas correntes bancárias, propondo medidas para a sua boa 
gestão; 

o) Visar balancetes de tesouraria, subscrever e vis
4 — Ao Serviço de Contabilidade compete, entre outras, as seguintes funções

a) Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, reunindo todos os 
elementos necessários para esse fim;

b) Acompanhar a execução dos 
modificações que se imponham, ou sejam recomendadas;

c) Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual e do plano de 
atividade municipal;

d) Fornecer dados para a elaboração de e
decisões respeitantes a receitas e despesas, bem como o recurso a operações de crédito;

e) Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis, em matéria de realização 
de despesas; 

f) Executar a atualizaç
classificação dos justificativos, de acordo com as disposições legais e o regulamento interno 
em vigor; 

g) Emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidaçõ
a terceiros; 

h) Proceder, diariamente, à receção e conferência das guias de receita, bem como ao seu 
registo, nas respetivas contas correntes e no diário correspondente;

i) Elaborar o resumo diário de despesa;
j) Proceder à conferência dos diários de tesouraria 
k) Realizar a verificação e registo das guias de anulação de receita, nas respetivas contas 

correntes e no diário de tesouraria;
l) Conferir, e promover, a regularização dos fundos de maneio, nos prazos legais;
m) Organizar, controlar e
n) Receber as requisições externas, para respetivo compromisso de dotação orçamental;
o) Registar, e manter atualizadas, as contas correntes de terceiros;
p) Elaborar, e verificar, os mapas de contabilidade de cus
q) Processar, e liquidar, juros e empréstimos;
r) Realizar a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, 

designadamente, os fundos transferidos do Orçamento do Estado e os impostos municipais;
s) Proceder ao registo

despesa, nomeadamente, de guias de receita virtual, de ordens de pagamento a fornecedores, 
de remunerações e operações de tesouraria;

t) Reunir os elementos necessários, e elaborar guias de pag
demais operações de tesouraria;

u) Proceder à conferência diária dos balancetes da tesouraria, e dos documentos de despesa 
remetidos pela mesma;
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Assegurar a organização, para aprovação superior, dentro dos prazos estabelecidos, dos 
documentos de prestação de contas obrigatórios e do relatório de atividades, devidamente 

Garantir o envio, depois de aprovados, dos documentos previsionais e de prestação de 
os às entidades competentes, de acordo com a legislação em vigor;

Elaborar os estudos para a obtenção de créditos e garantias, junto de instituições 

Zelar pela arrecadação de receitas, e planear as ações inerentes aos pagamentos;
tudos, assim como propor formas e fontes de financiamento da autarquia local;

Elaborar o planeamento financeiro, e manter os responsáveis informados sobre a situação 
financeira da autarquia local; 

Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da 

) Organizar, e apresentar à Câmara Municipal, os indicadores de gestão, dados estatísticos, 
gráficos e outros elementos de estudo gerados pelas unidades orgânicas responsáveis, que 
permitam avaliar e comparar os resultados das atividades, e outros dados indispensáveis à 
apreciação do desempenho dos serviços; 

) Acompanhar a evolução das contas correntes bancárias, propondo medidas para a sua boa 

) Visar balancetes de tesouraria, subscrever e visar os documentos de despesa.
Ao Serviço de Contabilidade compete, entre outras, as seguintes funções 

Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, reunindo todos os 
elementos necessários para esse fim; 
Acompanhar a execução dos documentos referidos na alínea anterior, introduzindo as 
modificações que se imponham, ou sejam recomendadas; 
Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual e do plano de 
atividade municipal; 
Fornecer dados para a elaboração de estudos económico-financeiros, que fundamentem 
decisões respeitantes a receitas e despesas, bem como o recurso a operações de crédito;
Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis, em matéria de realização 

Executar a atualização sistemática de todos os registos contabilísticos e a correta 
classificação dos justificativos, de acordo com as disposições legais e o regulamento interno 

Emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidaçõ

Proceder, diariamente, à receção e conferência das guias de receita, bem como ao seu 
registo, nas respetivas contas correntes e no diário correspondente; 
Elaborar o resumo diário de despesa; 
Proceder à conferência dos diários de tesouraria com os de receita e despesa;
Realizar a verificação e registo das guias de anulação de receita, nas respetivas contas 
correntes e no diário de tesouraria; 
Conferir, e promover, a regularização dos fundos de maneio, nos prazos legais;
Organizar, controlar e arquivar todos os documentos de receita e despesa;
Receber as requisições externas, para respetivo compromisso de dotação orçamental;
Registar, e manter atualizadas, as contas correntes de terceiros; 
Elaborar, e verificar, os mapas de contabilidade de custos, definidos no POCAL;
Processar, e liquidar, juros e empréstimos; 
Realizar a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, 
designadamente, os fundos transferidos do Orçamento do Estado e os impostos municipais;
Proceder ao registo, nas respetivas contas correntes, dos documentos de receita e de 
despesa, nomeadamente, de guias de receita virtual, de ordens de pagamento a fornecedores, 
de remunerações e operações de tesouraria; 
Reunir os elementos necessários, e elaborar guias de pagamento das obrigações fiscais e 
demais operações de tesouraria; 
Proceder à conferência diária dos balancetes da tesouraria, e dos documentos de despesa 
remetidos pela mesma; 
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vação superior, dentro dos prazos estabelecidos, dos 
documentos de prestação de contas obrigatórios e do relatório de atividades, devidamente 

Garantir o envio, depois de aprovados, dos documentos previsionais e de prestação de 
os às entidades competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

Elaborar os estudos para a obtenção de créditos e garantias, junto de instituições 

Zelar pela arrecadação de receitas, e planear as ações inerentes aos pagamentos; 
tudos, assim como propor formas e fontes de financiamento da autarquia local; 

Elaborar o planeamento financeiro, e manter os responsáveis informados sobre a situação 

idades, assim como do orçamento da 

) Organizar, e apresentar à Câmara Municipal, os indicadores de gestão, dados estatísticos, 
gráficos e outros elementos de estudo gerados pelas unidades orgânicas responsáveis, que 

mparar os resultados das atividades, e outros dados indispensáveis à 

) Acompanhar a evolução das contas correntes bancárias, propondo medidas para a sua boa 

ar os documentos de despesa. 

Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, reunindo todos os 

documentos referidos na alínea anterior, introduzindo as 

Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual e do plano de 

financeiros, que fundamentem 
decisões respeitantes a receitas e despesas, bem como o recurso a operações de crédito; 
Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis, em matéria de realização 

ão sistemática de todos os registos contabilísticos e a correta 
classificação dos justificativos, de acordo com as disposições legais e o regulamento interno 

Emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidações 

Proceder, diariamente, à receção e conferência das guias de receita, bem como ao seu 

com os de receita e despesa; 
Realizar a verificação e registo das guias de anulação de receita, nas respetivas contas 

Conferir, e promover, a regularização dos fundos de maneio, nos prazos legais; 
arquivar todos os documentos de receita e despesa; 

Receber as requisições externas, para respetivo compromisso de dotação orçamental; 

tos, definidos no POCAL; 

Realizar a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, 
designadamente, os fundos transferidos do Orçamento do Estado e os impostos municipais; 

, nas respetivas contas correntes, dos documentos de receita e de 
despesa, nomeadamente, de guias de receita virtual, de ordens de pagamento a fornecedores, 

amento das obrigações fiscais e 

Proceder à conferência diária dos balancetes da tesouraria, e dos documentos de despesa 



 

 

v) Colaborar na preparação e organização dos documentos finais de prestação de contas
obrigatórios, nomeadamente, o balanço, a demonstração de resultados, mapas de execução 
orçamental, anexos às demonstrações financeiras, fluxos de caixa e o relatório de gestão, 
reunindo todos os elementos necessários para esse fim, observando o disposto n
do Decreto-Lei n.º 54
Municipal; 

w) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente 
aprovados, bem como cópias destes e dos documentos previsionais, a

x) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.
5 — Ao Serviço de Aprovisionamento compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Promoção da contratação de bens e serviços e acompanhamento da execução dos 
procedimentos; 

b) Controlo de stocks de material à sua guarda;
c) Realização de procedimentos concursais na aquisição de bens e serviços e acompanhamento 

dos procedimentos em todas as suas fases.
6 — Ao Serviço de Tesouraria compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Efetuar todas as op
respetivos documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis:
i) Recebimentos e pagamentos 
ii)  Recebimentos automáticos 
iii) Emissão e registo de cheques 
iv) Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
v) Transferências bancárias;
vi) Apuramento diário de contas.

1 — A DGI é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 
Municipal. 
2 — A DGI compreende: 

a) Secção de Serviços Operacionais;
b) Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;
c) Setor de Máquinas, Viaturas e Manutenção;
d) Setor de Edifícios; 
e) Setor de Espaços Verdes;
f) Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas.

3 — À DGI compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos setores e da subunidade orgânica que lhe 

estão adstritas; 
b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

Presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem;
c) Dirigir e controlar as obras que a Câmara Municipal entenda efetuar, por administração 

direta. 
4 — Ao Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Identificação dos perigos e a avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores; 

b) Fazer respeitar os regulamentos e normas técnicas;
c) Vigiar e alertar os trabalhadores para os perigos constantes;
d) Efetuar inspeções periódicas de verificação dos locais de trabalho visando analisar o 

cumprimento das medidas preventivas e corretivas adotadas;
e) Propor as aquisições necessárias relativas a fardamento

coletiva e individual;
f) Suprimir as causas suscetíveis de ocasionar acidentes em serviço, quer sejam técnicas quer 

humanas; 
g) Manter disponíveis os resultados das avaliações de riscos especiais relativos aos grupos de 

trabalhadores a eles expostos;
h) Dar andamento às participações dos sinistrados, quando o acidente ocorra em serviço;
i) Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas representativas na definição 

das políticas de prevenção, segurança, higiene e saúde n
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Colaborar na preparação e organização dos documentos finais de prestação de contas
obrigatórios, nomeadamente, o balanço, a demonstração de resultados, mapas de execução 
orçamental, anexos às demonstrações financeiras, fluxos de caixa e o relatório de gestão, 
reunindo todos os elementos necessários para esse fim, observando o disposto n

Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e submetê-los à aprovação da Câmara 

Enviar ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente 
aprovados, bem como cópias destes e dos documentos previsionais, a outras entidades;
Exercer as demais funções que lhe forem cometidas. 

Ao Serviço de Aprovisionamento compete, entre outras, as seguintes funções: 
Promoção da contratação de bens e serviços e acompanhamento da execução dos 

stocks de material à sua guarda; 
Realização de procedimentos concursais na aquisição de bens e serviços e acompanhamento 
dos procedimentos em todas as suas fases. 

Ao Serviço de Tesouraria compete, entre outras, as seguintes funções: 
Efetuar todas as operações que envolvam entradas e saídas de fundos e registo nos 
respetivos documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis:

Recebimentos e pagamentos – caixa; 
ii)  Recebimentos automáticos – SIBS; 
iii) Emissão e registo de cheques nas contas-correntes com instituições de crédito;
iv) Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia;
v) Transferências bancárias; 
vi) Apuramento diário de contas. 

Artigo 7.º 
Divisão de Gestão de Infraestruturas – DGI 

A DGI é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Secção de Serviços Operacionais; 
Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 
Setor de Máquinas, Viaturas e Manutenção; 

Setor de Espaços Verdes; 
Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas. 

À DGI compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar o bom e regular funcionamento dos setores e da subunidade orgânica que lhe 

a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
Presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem;
Dirigir e controlar as obras que a Câmara Municipal entenda efetuar, por administração 

Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho compete, entre outras, as seguintes funções:
Identificação dos perigos e a avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos 

Fazer respeitar os regulamentos e normas técnicas; 
e alertar os trabalhadores para os perigos constantes; 

Efetuar inspeções periódicas de verificação dos locais de trabalho visando analisar o 
cumprimento das medidas preventivas e corretivas adotadas; 
Propor as aquisições necessárias relativas a fardamentos e outros equipamentos de proteção 
coletiva e individual; 
Suprimir as causas suscetíveis de ocasionar acidentes em serviço, quer sejam técnicas quer 

Manter disponíveis os resultados das avaliações de riscos especiais relativos aos grupos de 
lhadores a eles expostos; 

Dar andamento às participações dos sinistrados, quando o acidente ocorra em serviço;
Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas representativas na definição 
das políticas de prevenção, segurança, higiene e saúde no trabalho; 
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Colaborar na preparação e organização dos documentos finais de prestação de contas 
obrigatórios, nomeadamente, o balanço, a demonstração de resultados, mapas de execução 
orçamental, anexos às demonstrações financeiras, fluxos de caixa e o relatório de gestão, 
reunindo todos os elementos necessários para esse fim, observando o disposto no n.º 2 e n.º 3 

los à aprovação da Câmara 

Enviar ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente 
outras entidades; 

Promoção da contratação de bens e serviços e acompanhamento da execução dos 

Realização de procedimentos concursais na aquisição de bens e serviços e acompanhamento 

erações que envolvam entradas e saídas de fundos e registo nos 
respetivos documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis: 

correntes com instituições de crédito; 
iv) Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia; 

A DGI é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Assegurar o bom e regular funcionamento dos setores e da subunidade orgânica que lhe 

a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
Presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 
Dirigir e controlar as obras que a Câmara Municipal entenda efetuar, por administração 

Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho compete, entre outras, as seguintes funções:  
Identificação dos perigos e a avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos 

Efetuar inspeções periódicas de verificação dos locais de trabalho visando analisar o 

s e outros equipamentos de proteção 

Suprimir as causas suscetíveis de ocasionar acidentes em serviço, quer sejam técnicas quer 

Manter disponíveis os resultados das avaliações de riscos especiais relativos aos grupos de 

Dar andamento às participações dos sinistrados, quando o acidente ocorra em serviço; 
Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas representativas na definição 



 

 

j) Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em 
vista o aumento da produtividade e eficácia dos serviços municipais;

k) Definir uma política de prevenção de riscos profissionais de forma a diminuir os acid
de trabalho e as doenças profissionais;

l) Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, resistência à mudança ou outra 
conflitualidade no trabalho, que revelem, como causa próxima, a perda da aptidão física e 
equilíbrio psicossocial, provocada pelas co

m) Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de 
trabalho não constituam risco para a saúde dos trabalhadores;

n) Estabelecer em matérias de primeiros socorros, de combate a incêndios e
trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos trabalhadores 
responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 
entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as
médica; 

o) Substituir os elementos perigosos por outros que não ponham em risco a segurança e saúde 
dos trabalhadores; 

p) Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores e chefias no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho;

q) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e utensílios de 
trabalho nas devidas condições de segurança;

r) Marcação dos Exames Médicos de Admissão, Iniciais, Periódicos e Ocasionais previstos na 
legislação, a realizar nas instal
trabalhadores; 

s) Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores da autarquia, bem como a organização e 
manutenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada 
trabalhador. 

5 — Ao Setor de Máquinas, Viaturas e Manutenção compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Manter em perfeitas condições de operacionalidade o parque automóvel e de máquinas da 

Câmara Municipal; 
b) Mandar elaborar as requisições dos combustíveis e lubrificantes indispe

funcionamento do parque automóvel, e elaborar mapas de controlo de consumo e 
quilometragem, por viatura e máquina;

c) Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada máquina ou viatura;
d) Controlar a mudança de óleos e a lubrificação de cada máquina 

garantir a periodicidade adequada;
e) Acompanhar o trabalho de recuperação, reparação e manutenção das viaturas, máquinas e 

outros equipamentos, de forma que os trabalhos nelas mandados executar se processem com 
a desejável eficiência de

f) Executar quaisquer outras tarefas relacionadas com a gestão e aproveitamento das 
máquinas e viaturas municipais;

g) Assegurar a organização e gestão das oficinas municipais e a sua correta uti
h) Exercer, de forma permanente, o controlo físico e financeiro dos serviços e trabalhos 

oficinais realizados;
i) Manter em condições de operacionalidade, as viaturas e os equipamentos mecânicos da 

autarquia local e assegurar a elaboração de listagens d
obsoletos, para que possam ser abatidos;

j) Proceder ao registo dos acidentes, elaborando os relatórios respetivos, contendo a 
informação dos custos resultantes da indemnização dos danos próprios e de terceiros, bem 
como apurar as eventuais causas.

6 — Ao Setor de Edifícios compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Apreciar pedidos de construção e ampliação de edifícios municipais, coordenando e 

controlando a sua execução;
b) Colaborar na análise dos projetos das obras mun

direta. 
7 — Ao Setor de Espaços Verdes compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Assegurar a manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes públicos;
b) Fomentar a arborização, o arranjo e as utilizações das 

envolventes das urbanizações;
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Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em 
vista o aumento da produtividade e eficácia dos serviços municipais; 
Definir uma política de prevenção de riscos profissionais de forma a diminuir os acid
de trabalho e as doenças profissionais; 
Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, resistência à mudança ou outra 
conflitualidade no trabalho, que revelem, como causa próxima, a perda da aptidão física e 
equilíbrio psicossocial, provocada pelas condições em que o trabalho é prestado;
Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de 
trabalho não constituam risco para a saúde dos trabalhadores; 
Estabelecer em matérias de primeiros socorros, de combate a incêndios e
trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos trabalhadores 
responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 
entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as

Substituir os elementos perigosos por outros que não ponham em risco a segurança e saúde 
 

Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores e chefias no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho; 
Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e utensílios de 
trabalho nas devidas condições de segurança; 
Marcação dos Exames Médicos de Admissão, Iniciais, Periódicos e Ocasionais previstos na 
legislação, a realizar nas instalações da Câmara Municipal para o universo dos 

Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores da autarquia, bem como a organização e 
manutenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada 

de Máquinas, Viaturas e Manutenção compete, entre outras, as seguintes funções:
Manter em perfeitas condições de operacionalidade o parque automóvel e de máquinas da 

 
Mandar elaborar as requisições dos combustíveis e lubrificantes indispe
funcionamento do parque automóvel, e elaborar mapas de controlo de consumo e 
quilometragem, por viatura e máquina; 
Elaborar e manter atualizado o cadastro de cada máquina ou viatura; 
Controlar a mudança de óleos e a lubrificação de cada máquina e viatura, de forma a 
garantir a periodicidade adequada; 
Acompanhar o trabalho de recuperação, reparação e manutenção das viaturas, máquinas e 
outros equipamentos, de forma que os trabalhos nelas mandados executar se processem com 
a desejável eficiência de modo a não pôr em causa ou atrasar os serviços deles dependentes;
Executar quaisquer outras tarefas relacionadas com a gestão e aproveitamento das 
máquinas e viaturas municipais; 
Assegurar a organização e gestão das oficinas municipais e a sua correta uti
Exercer, de forma permanente, o controlo físico e financeiro dos serviços e trabalhos 
oficinais realizados; 
Manter em condições de operacionalidade, as viaturas e os equipamentos mecânicos da 
autarquia local e assegurar a elaboração de listagens de viaturas e máquinas, dados como 
obsoletos, para que possam ser abatidos; 
Proceder ao registo dos acidentes, elaborando os relatórios respetivos, contendo a 
informação dos custos resultantes da indemnização dos danos próprios e de terceiros, bem 

apurar as eventuais causas. 
Ao Setor de Edifícios compete, entre outras, as seguintes funções: 

Apreciar pedidos de construção e ampliação de edifícios municipais, coordenando e 
controlando a sua execução; 
Colaborar na análise dos projetos das obras municipais, a executar por administração 

Ao Setor de Espaços Verdes compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar a manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes públicos;
Fomentar a arborização, o arranjo e as utilizações das áreas de cedência, incluindo espaços 
envolventes das urbanizações; 
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Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em 

Definir uma política de prevenção de riscos profissionais de forma a diminuir os acidentes 

Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, resistência à mudança ou outra 
conflitualidade no trabalho, que revelem, como causa próxima, a perda da aptidão física e 

ndições em que o trabalho é prestado; 
Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de 

Estabelecer em matérias de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação dos 
trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos trabalhadores 
responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 
entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as de emergência 

Substituir os elementos perigosos por outros que não ponham em risco a segurança e saúde 

Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores e chefias no âmbito da 

Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e utensílios de 

Marcação dos Exames Médicos de Admissão, Iniciais, Periódicos e Ocasionais previstos na 
ações da Câmara Municipal para o universo dos 

Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores da autarquia, bem como a organização e 
manutenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada 

de Máquinas, Viaturas e Manutenção compete, entre outras, as seguintes funções: 
Manter em perfeitas condições de operacionalidade o parque automóvel e de máquinas da 

Mandar elaborar as requisições dos combustíveis e lubrificantes indispensáveis ao 
funcionamento do parque automóvel, e elaborar mapas de controlo de consumo e 

e viatura, de forma a 

Acompanhar o trabalho de recuperação, reparação e manutenção das viaturas, máquinas e 
outros equipamentos, de forma que os trabalhos nelas mandados executar se processem com 

modo a não pôr em causa ou atrasar os serviços deles dependentes; 
Executar quaisquer outras tarefas relacionadas com a gestão e aproveitamento das 

Assegurar a organização e gestão das oficinas municipais e a sua correta utilização; 
Exercer, de forma permanente, o controlo físico e financeiro dos serviços e trabalhos 

Manter em condições de operacionalidade, as viaturas e os equipamentos mecânicos da 
e viaturas e máquinas, dados como 

Proceder ao registo dos acidentes, elaborando os relatórios respetivos, contendo a 
informação dos custos resultantes da indemnização dos danos próprios e de terceiros, bem 

Apreciar pedidos de construção e ampliação de edifícios municipais, coordenando e 

icipais, a executar por administração 

Assegurar a manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes públicos; 
áreas de cedência, incluindo espaços 



 

 

c) Promover a execução de projetos de construção de zonas verdes, parques e jardins, em 
praças e logradouros públicos;

d) Colaborar na especificação das espécies, a serem utilizadas na execução d
praças, jardins e demais logradouros públicos;

e) Providenciar a organização e manutenção atualizada do cadastro de arborização das áreas 
urbanas; 

f) Promover o combate às pragas e doenças vegetais, nos espaços verdes sob a sua 
administração; 

g) Realizar os serviços de poda das árvores e da relva, existentes nos parques, jardins e praças 
públicas; 

h) Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao setor.
8 — Ao Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas compete,

a) Gerir e garantir a manutenção do estado de conservação das vias municipais, suas 
plataformas e outros espaços públicos sob jurisdição municipal, bem como da rede de 
drenagem de águas pluviais e outras redes, que devem s

b) Promover a realização de obras nas vias públicas, por administração direta, especificando 
os materiais a serem aplicados;

c) Assegurar a manutenção das indicações toponímicas;
d) Manter, em condições de operacionalidade, todo o material
e) Assegurar o fornecimento atempado de materiais, a utilizar nas obras, e promover a sua 

utilização racional. 

Divisão de Educação, Desporto e Juventude 
1 — A DEDJ é dirigida por um dirigente do 2º grau, di
Municipal. 
2 — A DEDJ engloba os seguintes serviços:

a) Serviço de Educação;
b) Serviço de Desporto e Juventude.

3 — À DEDJ compete, entre outras, as seguintes funções
a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos 

direção do pessoal da unidade orgânica;
b) Promover a execução e o controlo do plano de atividades;
c) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores 
d) Elaborar estudos sobre a rede escolar do concelho;
e) Elaborar estudos sobre a situação educativa da rede escolar;
f) Apresentar propostas para o desenvolvimento da rede escolar;
g) Apresentar propostas de 
h) Assegurar a gestão das instalações e equipamentos da sua competência;
i) Apresentar propostas de normas de funcionamento e utilização das instalações e 

equipamentos a seu cargo;
j) Fomentar e incentivar inic

área do concelho; 
k) Estudar e implementar instrumentos e ações de apoio à juventude nas áreas da cultura, 

educação, formação, saúde e consumo.
4 — Ao Serviço de Educação compete, entre outras, 

a) Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área educativa e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 
educativos promovendo a coerência da intervenção social;

b) Executar as tarefas e ações abrangidas pela competência da Câmara Municipal em matéria 
educativa, nomeadamente quanto à gestão de transportes escolares;

c) Gerir, em colaboração com os serviços competentes, o programa municipal de apoio à 
realização de visitas de

d) Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à dotação de mobiliário, 
equipamento informático, material didático e equipamento lúdico de exterior, e
colaboração com os serviços competentes
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Promover a execução de projetos de construção de zonas verdes, parques e jardins, em 
praças e logradouros públicos; 
Colaborar na especificação das espécies, a serem utilizadas na execução d
praças, jardins e demais logradouros públicos; 
Providenciar a organização e manutenção atualizada do cadastro de arborização das áreas 

Promover o combate às pragas e doenças vegetais, nos espaços verdes sob a sua 

ealizar os serviços de poda das árvores e da relva, existentes nos parques, jardins e praças 

Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao setor.
Ao Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas compete, entre outras, as seguintes funções:

Gerir e garantir a manutenção do estado de conservação das vias municipais, suas 
plataformas e outros espaços públicos sob jurisdição municipal, bem como da rede de 
drenagem de águas pluviais e outras redes, que devem ser cadastradas em planta;
Promover a realização de obras nas vias públicas, por administração direta, especificando 
os materiais a serem aplicados; 
Assegurar a manutenção das indicações toponímicas; 
Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao setor;
Assegurar o fornecimento atempado de materiais, a utilizar nas obras, e promover a sua 

 
Artigo 8.º 

Divisão de Educação, Desporto e Juventude – DEDJ  
A DEDJ é dirigida por um dirigente do 2º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

A DEDJ engloba os seguintes serviços:  
Serviço de Educação; 
Serviço de Desporto e Juventude. 

À DEDJ compete, entre outras, as seguintes funções 
Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços que lhe estão adstritos bem como a 
direção do pessoal da unidade orgânica; 
Promover a execução e o controlo do plano de atividades; 
Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem;
Elaborar estudos sobre a rede escolar do concelho; 
Elaborar estudos sobre a situação educativa da rede escolar; 
Apresentar propostas para o desenvolvimento da rede escolar; 
Apresentar propostas de projetos para o desenvolvimento educativo do concelho;
Assegurar a gestão das instalações e equipamentos da sua competência; 
Apresentar propostas de normas de funcionamento e utilização das instalações e 
equipamentos a seu cargo; 
Fomentar e incentivar iniciativas, com vista a incrementar o desenvolvimento desportivo na 

Estudar e implementar instrumentos e ações de apoio à juventude nas áreas da cultura, 
educação, formação, saúde e consumo. 

Ao Serviço de Educação compete, entre outras, as seguintes funções: 
Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área educativa e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 
educativos promovendo a coerência da intervenção social; 

utar as tarefas e ações abrangidas pela competência da Câmara Municipal em matéria 
educativa, nomeadamente quanto à gestão de transportes escolares; 
Gerir, em colaboração com os serviços competentes, o programa municipal de apoio à 
realização de visitas de estudo; 
Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à dotação de mobiliário, 
equipamento informático, material didático e equipamento lúdico de exterior, e
colaboração com os serviços competentes 
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Promover a execução de projetos de construção de zonas verdes, parques e jardins, em 

Colaborar na especificação das espécies, a serem utilizadas na execução da arborização das 

Providenciar a organização e manutenção atualizada do cadastro de arborização das áreas 

Promover o combate às pragas e doenças vegetais, nos espaços verdes sob a sua 

ealizar os serviços de poda das árvores e da relva, existentes nos parques, jardins e praças 

Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao setor. 
entre outras, as seguintes funções: 

Gerir e garantir a manutenção do estado de conservação das vias municipais, suas 
plataformas e outros espaços públicos sob jurisdição municipal, bem como da rede de 

er cadastradas em planta; 
Promover a realização de obras nas vias públicas, por administração direta, especificando 

e equipamento adstrito ao setor; 
Assegurar o fornecimento atempado de materiais, a utilizar nas obras, e promover a sua 

retamente dependente do Presidente da Câmara 

serviços que lhe estão adstritos bem como a 

Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 

projetos para o desenvolvimento educativo do concelho; 
 

Apresentar propostas de normas de funcionamento e utilização das instalações e 

iativas, com vista a incrementar o desenvolvimento desportivo na 

Estudar e implementar instrumentos e ações de apoio à juventude nas áreas da cultura, 

Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área educativa e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 

utar as tarefas e ações abrangidas pela competência da Câmara Municipal em matéria 

Gerir, em colaboração com os serviços competentes, o programa municipal de apoio à 

Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré-
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à dotação de mobiliário, 
equipamento informático, material didático e equipamento lúdico de exterior, em 



 

 

e) Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à manutenção de edifícios e 
logradouros, em colaboração com os serviço

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

g) Colaborar com a comunidade educativa local em projetos e iniciativas que potenciem a 
função social da escola;

h) Assegurar a gestão do pessoal não docente nas matérias como o recrutamento, a afetação e 
colocação de pessoal, a gestão de carreiras e remunerações e poder disciplinar, em 
colaboração com os serviços técnicos competentes;

i) Proceder à monitorização e revisão da Carta Educativa para o concelho de Vagos em 
articulação com os restantes serviços e unidades orgânicas com competências sobre o 
assunto; 

j) Manter atualizado o diagnóstico das condições físicas do parque escolar
k) Acompanhar, em colab

dos planos de emergência dos estabelecimentos de educação pré
ensino básico; 

l) Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, os processos conducentes ao 
registo patrimonial dos edifícios escolares;

m) Proceder, em estreita colaboração com os serviços competentes, à atualização do inventário 
de material didático, equipamento informático, equipamento lúdico de exterior e mobiliário 
dos estabelecimentos de educação pré

n) Garantir e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação;
o) Organizar e gerir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico, procedendo ao apetrechamento dos refeitórios e esp
p) Organizar e gerir as Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré
q) Promover a articulação entre os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e 

privada, com vista à racionalização e complementaridade das of
r) Promover a cooperação com os agentes e instituições educativas, quer ao nível da definição 

de estratégias, quer ao nível do apoio e incentivo a projetos de parceria que potenciem a 
função cultural e social da escola;

s) Coligir, sistematizar
escolar, assim como, a sua evolução;

t) Apoiar as experiências educativas inovadoras, quer da iniciativa da Escola, quer de outras 
instituições; 

u) Gerir o programa municipal de apoio ao func
estabelecimentos de educação pré
com os serviços competentes;

v) Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e Cooperação, 
Protocolos ou Contratos
consideradas de interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado;

w) Implementar e apoiar as bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino 
básico; 

x) Apoiar as atividades desenvolvidas no âmbito da Rede de Bibliotecas de Vagos;
y) Colaborar com entidades diversas na formação de agentes educativos;
z) Promover e apoiar ações conducentes ao incremento da utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicaçã
aa) Criar e manter dispositivos permanentes de comunicação interna e externa;
bb) Informar, desenvolvendo os estudos necessários, todos os assuntos na sua área de 

competência, garantindo a decisão fundamentada e informada.
5 — Ao Serviço de Desporto e Juventude compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Assegurar a gestão das instalações e equipamentos desportivos e recreativos do concelho;
b) Propor e desenvolver ações de ocupação dos tempos livres da população. 

1 — A UAJ é dirigida por um dirigente do 3º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 
Municipal. 
2 — A UAJ engloba: 

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à manutenção de edifícios e 
logradouros, em colaboração com os serviços técnicos competentes; 
Garantir a representação do Município em comissões, delegações, ou outros grupos 
constituídos para apreciar matérias da sua área de competência; 
Colaborar com a comunidade educativa local em projetos e iniciativas que potenciem a 

nção social da escola; 
Assegurar a gestão do pessoal não docente nas matérias como o recrutamento, a afetação e 
colocação de pessoal, a gestão de carreiras e remunerações e poder disciplinar, em 
colaboração com os serviços técnicos competentes; 

monitorização e revisão da Carta Educativa para o concelho de Vagos em 
articulação com os restantes serviços e unidades orgânicas com competências sobre o 

Manter atualizado o diagnóstico das condições físicas do parque escolar 
Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, a implementação e concretização 
dos planos de emergência dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do 

Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, os processos conducentes ao 
patrimonial dos edifícios escolares; 

Proceder, em estreita colaboração com os serviços competentes, à atualização do inventário 
de material didático, equipamento informático, equipamento lúdico de exterior e mobiliário 
dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico;
Garantir e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 
Organizar e gerir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, procedendo ao apetrechamento dos refeitórios e espaços de refeições;
Organizar e gerir as Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré
Promover a articulação entre os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e 
privada, com vista à racionalização e complementaridade das ofertas educativas;
Promover a cooperação com os agentes e instituições educativas, quer ao nível da definição 
de estratégias, quer ao nível do apoio e incentivo a projetos de parceria que potenciem a 
função cultural e social da escola; 
Coligir, sistematizar e tratar a informação sobre o sistema educativo concelhio e população 
escolar, assim como, a sua evolução; 
Apoiar as experiências educativas inovadoras, quer da iniciativa da Escola, quer de outras 

Gerir o programa municipal de apoio ao funcionamento administrativo e pedagógico dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em colaboração 
com os serviços competentes; 
Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e Cooperação, 

Contratos-Programa com diferentes instituições educativas e outras entidades 
consideradas de interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado;
Implementar e apoiar as bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino 

Apoiar as atividades desenvolvidas no âmbito da Rede de Bibliotecas de Vagos;
Colaborar com entidades diversas na formação de agentes educativos; 
Promover e apoiar ações conducentes ao incremento da utilização das Tecnologias da 
Informação e Comunicação no processo educativo; 

Criar e manter dispositivos permanentes de comunicação interna e externa;
Informar, desenvolvendo os estudos necessários, todos os assuntos na sua área de 
competência, garantindo a decisão fundamentada e informada. 

de Desporto e Juventude compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar a gestão das instalações e equipamentos desportivos e recreativos do concelho;
Propor e desenvolver ações de ocupação dos tempos livres da população. 

Artigo 9.º 
Unidade Administrativa e Jurídica – UAJ 

A UAJ é dirigida por um dirigente do 3º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 
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Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré-
escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente quanto à manutenção de edifícios e 

Garantir a representação do Município em comissões, delegações, ou outros grupos 

Colaborar com a comunidade educativa local em projetos e iniciativas que potenciem a 

Assegurar a gestão do pessoal não docente nas matérias como o recrutamento, a afetação e 
colocação de pessoal, a gestão de carreiras e remunerações e poder disciplinar, em 

monitorização e revisão da Carta Educativa para o concelho de Vagos em 
articulação com os restantes serviços e unidades orgânicas com competências sobre o 

 
oração com o serviço competente, a implementação e concretização 

escolar e do 1.º ciclo do 

Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, os processos conducentes ao 

Proceder, em estreita colaboração com os serviços competentes, à atualização do inventário 
de material didático, equipamento informático, equipamento lúdico de exterior e mobiliário 

escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 
 

Organizar e gerir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
aços de refeições; 

Organizar e gerir as Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-escolar; 
Promover a articulação entre os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e 

ertas educativas; 
Promover a cooperação com os agentes e instituições educativas, quer ao nível da definição 
de estratégias, quer ao nível do apoio e incentivo a projetos de parceria que potenciem a 

e tratar a informação sobre o sistema educativo concelhio e população 

Apoiar as experiências educativas inovadoras, quer da iniciativa da Escola, quer de outras 

ionamento administrativo e pedagógico dos 
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em colaboração 

Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e Cooperação, 
Programa com diferentes instituições educativas e outras entidades 

consideradas de interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado; 
Implementar e apoiar as bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino 

Apoiar as atividades desenvolvidas no âmbito da Rede de Bibliotecas de Vagos; 

Promover e apoiar ações conducentes ao incremento da utilização das Tecnologias da 

Criar e manter dispositivos permanentes de comunicação interna e externa; 
Informar, desenvolvendo os estudos necessários, todos os assuntos na sua área de 

 
Assegurar a gestão das instalações e equipamentos desportivos e recreativos do concelho; 
Propor e desenvolver ações de ocupação dos tempos livres da população.  

A UAJ é dirigida por um dirigente do 3º grau, diretamente dependente do Presidente da Câmara 



 

 

a) Secção de Expediente Geral;
b) Serviço Técnico; 
c) Serviço Administrativo;
d) Serviço de Higiene, Apoio e 

3 — À UAJ compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Prestar apoio técnico e administrativo às atividades por si desenvolvidas, bem como pelos 

órgãos e restantes serviços municipais que não disponham de apoio próprio;
b) Assegurar a direção do p
c) Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da 

unidade orgânica; 
d) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competê
e) Certificar os factos e os atos, que constem dos arquivos da Câmara Municipal;
f) Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços municipais;
g) Assegurar o expediente geral da Câmara Municipal;
h) Promover a organização do sistema de registo e controlo da correspondência, assim como a 

atualização do plano de classificação de expediente e arquivo;
i) Garantir o normal desenvolvimento e respetivo controlo, de todos os processos de expediente 

geral; 
j) Assegurar a gestão da atividade de emissão de licenças e a cobrança das taxas 

regulamentares, afetas à unidade orgânica;
k) Coordenar a gestão do arquivo municipal;
l) Assegurar a administração dos serviços auxiliares;
m) Velar no cumprimento da legalidade dos atos da Câmara Mun

procedimentos que tenha por adequados e corretos;
n) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas no âmbito da unidade orgânica.

4 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar e concorrer 

municipais; 
b) Promover a divulgação e o conhecimento oportuno das diretivas da União Europeia, bem 

como da legislação, regulamentos e normas essenciais à gestão municipal;
c) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, normas e despachos internos 

respeitantes às competências da Câmara Municipal ou seus membros;
d) Organizar e manter atualizado o registo de pareceres jurídicos publicados ou que venham a 

conhecimento da Câmara Municipal, 
e) Emitir os pareceres solicitados pelos diferentes serviços do município.

5 — Ao Serviço Administrativo compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Prestar apoio administrativo à unidade orgânica;
b) Registar processos de contra ordenação e proceder à audição dos arguidos. 

6 — Ao Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção compete, entre outras, a função de zelar pela limpeza 
dos edifícios da Câmara Municipal e respet

1 — Os Serviços Urbanos englobam os seguintes setores:
a) Setor de Trânsito; 
b) Setor de Feiras e Mercados;
c) Setor de Cemitério. 

2 — Ao Setor de Trânsito compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Assegurar a manutenção e conservação da 
b) Promover a execução de projetos de implementação e alteração da sinalética das vias de 

comunicação no concelho;
c) Elaborar e manter atualizado o cadastro da sinalética existente no concelho, por freguesia;
d) Coordenar a colocação, subst

3 — Ao Setor de Feiras e Mercados compete, entre outras, as seguintes funções: 
a) Promover a abertura e encerramento dos mercados e feiras municipais e cuidar da 

vigilância das respetivas instalações;
b) Zelar pelas condições de circulação e boa ordem dentro dos mercados e feiras municipais.

4 — Ao Setor de Cemitério compete, entre outras, as seguintes funções:

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

Secção de Expediente Geral; 

Serviço Administrativo; 
Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção. 

À UAJ compete, entre outras, as seguintes funções: 
Prestar apoio técnico e administrativo às atividades por si desenvolvidas, bem como pelos 
órgãos e restantes serviços municipais que não disponham de apoio próprio;
Assegurar a direção do pessoal da unidade orgânica; 
Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da 

Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem;
Certificar os factos e os atos, que constem dos arquivos da Câmara Municipal;
Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços municipais;
Assegurar o expediente geral da Câmara Municipal; 

a organização do sistema de registo e controlo da correspondência, assim como a 
atualização do plano de classificação de expediente e arquivo; 
Garantir o normal desenvolvimento e respetivo controlo, de todos os processos de expediente 

stão da atividade de emissão de licenças e a cobrança das taxas 
regulamentares, afetas à unidade orgânica; 
Coordenar a gestão do arquivo municipal; 
Assegurar a administração dos serviços auxiliares; 
Velar no cumprimento da legalidade dos atos da Câmara Municipal, sugerindo a adoção de 
procedimentos que tenha por adequados e corretos; 
Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas no âmbito da unidade orgânica.

Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos atos administrativos 

Promover a divulgação e o conhecimento oportuno das diretivas da União Europeia, bem 
como da legislação, regulamentos e normas essenciais à gestão municipal;

elaboração de regulamentos, posturas, normas e despachos internos 
respeitantes às competências da Câmara Municipal ou seus membros; 
Organizar e manter atualizado o registo de pareceres jurídicos publicados ou que venham a 
conhecimento da Câmara Municipal, designadamente por solicitação desta ou dos serviços;
Emitir os pareceres solicitados pelos diferentes serviços do município. 

Ao Serviço Administrativo compete, entre outras, as seguintes funções: 
Prestar apoio administrativo à unidade orgânica; 

ar processos de contra ordenação e proceder à audição dos arguidos. 
Ao Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção compete, entre outras, a função de zelar pela limpeza 

dos edifícios da Câmara Municipal e respetivos mobiliários e equipamentos 
Artigo 10.º 

Serviços Urbanos – SU 
Os Serviços Urbanos englobam os seguintes setores: 

Setor de Feiras e Mercados; 
 

Ao Setor de Trânsito compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar a manutenção e conservação da sinalética no concelho; 
Promover a execução de projetos de implementação e alteração da sinalética das vias de 
comunicação no concelho; 
Elaborar e manter atualizado o cadastro da sinalética existente no concelho, por freguesia;
Coordenar a colocação, substituição e manutenção dos sinais de trânsito.

Ao Setor de Feiras e Mercados compete, entre outras, as seguintes funções:  
Promover a abertura e encerramento dos mercados e feiras municipais e cuidar da 
vigilância das respetivas instalações; 

ndições de circulação e boa ordem dentro dos mercados e feiras municipais.
Ao Setor de Cemitério compete, entre outras, as seguintes funções: 
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Prestar apoio técnico e administrativo às atividades por si desenvolvidas, bem como pelos 
órgãos e restantes serviços municipais que não disponham de apoio próprio; 

Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da 

Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 
ncias delegadas, nas áreas que lhe competem; 

Certificar os factos e os atos, que constem dos arquivos da Câmara Municipal; 
Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços municipais; 

a organização do sistema de registo e controlo da correspondência, assim como a 

Garantir o normal desenvolvimento e respetivo controlo, de todos os processos de expediente 

stão da atividade de emissão de licenças e a cobrança das taxas 

icipal, sugerindo a adoção de 

Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas no âmbito da unidade orgânica. 

jurídico dos atos administrativos 

Promover a divulgação e o conhecimento oportuno das diretivas da União Europeia, bem 
como da legislação, regulamentos e normas essenciais à gestão municipal; 

elaboração de regulamentos, posturas, normas e despachos internos 

Organizar e manter atualizado o registo de pareceres jurídicos publicados ou que venham a 
designadamente por solicitação desta ou dos serviços; 

ar processos de contra ordenação e proceder à audição dos arguidos.  
Ao Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção compete, entre outras, a função de zelar pela limpeza 

Promover a execução de projetos de implementação e alteração da sinalética das vias de 

Elaborar e manter atualizado o cadastro da sinalética existente no concelho, por freguesia; 
ituição e manutenção dos sinais de trânsito. 

Promover a abertura e encerramento dos mercados e feiras municipais e cuidar da 

ndições de circulação e boa ordem dentro dos mercados e feiras municipais. 



 

 

a) Assegurar a abertura e aterro de sepulturas, depósito e levantamento dos restos mortais;
b) Proceder à limpeza de

Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos 
Ao SRRU compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Assegurar a recolha, transporte, tratamento e destino final dos resíduos urbanos;
b) Propor itinerários e 
c) Distribuir e controlar os veículos utilizados na limpeza pública;
d) Proceder à distribuição, substituição, lavagem e manutenção dos recipientes para a 

deposição de resíduos;
e) Orientar a atividade dos varredores e as ações de lavagem dos a
f) Comunicar, a nível superior, as situações detetadas, que contrariem normas regulamentares, 

em matéria de higiene e limpeza pública;
g) Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao 

serviço; 
h) Promover o combate 

Ao SAS compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Propor as medidas adequadas a incluir nos planos de atividades anuais e plurianuais;
b) Garantir a execução das ações 

consideradas de intervenção prioritária;
c) Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifiquem as áreas de parques 

habitacionais degradados e fornecer dados sociais e económicos que determi
prioridades de atuação;

d) Fazer a gestão do parque habitacional de cariz social, existente no concelho, promovendo a 
total ocupação dos fogos, que forem vagando, de forma a minorar os problemas 
habitacionais da população residente no Município;

e) Promover a atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos, no âmbito da auto
construção de habitação, melhorias habitacionais e apoio ao arrendamento;

f) Efetuar e garantir a resposta a inquéritos socioeconómicos e outros solicitados ao Município 
ou da sua iniciativa;

g) Garantir o atendimento, análise e encaminhamento, de situações problema existentes no 
Concelho, de preferência em articulação com os serviços da comunidade, tendo em vista 
uma maior conjugação de esforços e a maximização dos resultados;

h) Estudar e diagnosticar os problemas sociais de maior relevo na área do município, 
identificar as suas causas, propor e desenvolver programas de ação no sentido de promover 
o bem estar social de indivíduos, famílias e grupos sociais, de forma a facilitar a sua 
inserção na comunidade;

i) Colaborar com outros serviços na reinserção social de indivíduos ou grupos específicos com 
dificuldades de inserção na comunidade;

j) Gerir o Banco de Voluntariado de Vagos enquanto estrutura de proximidade que promove o 
encontro entre a oferta e a procura de voluntariado;

k) Gerir a Lojinha Social enquanto resposta social solidária, de intervenção e emergência na 
área social; 

l) Colaborar com o Plano Alternativa Saúde (PAS) enquanto resposta social solidária, de 
intervenção na área da Medicina 

m) Colaborar com o Conselho Local de Ação Social;
n) Assegurar a recolha de informação e organização dos auxílios a estudantes inseridos no 

Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito da ação social escolar e 
formalizar pareceres para atribuição de suplementos alimentares;

o) Realizar avaliação e intervenção psicológicas na comunidade escolar e comunidade 
carenciada em geral;

p) Colaborar com as equipas interdisciplinares e interinstitucionais na avaliação e diagnóstico 
das situações sinalizadas no âmbito da Psicologia;

q) Propor e executar medidas de política social, nomeadamente de apoio à infância, juventude 
e terceira idade, no âmbito das atribuições do Município com integração nos programas 
nacionais de intervenção social: a Rede Soc
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Assegurar a abertura e aterro de sepulturas, depósito e levantamento dos restos mortais;
Proceder à limpeza de toda a área do cemitério municipal. 

Artigo 11.º 
Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos – SRRU 

Ao SRRU compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assegurar a recolha, transporte, tratamento e destino final dos resíduos urbanos;
Propor itinerários e horários de recolha; 
Distribuir e controlar os veículos utilizados na limpeza pública; 
Proceder à distribuição, substituição, lavagem e manutenção dos recipientes para a 
deposição de resíduos; 
Orientar a atividade dos varredores e as ações de lavagem dos arruamentos;
Comunicar, a nível superior, as situações detetadas, que contrariem normas regulamentares, 
em matéria de higiene e limpeza pública; 
Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao 

Promover o combate às pragas, em todas as instalações municipais. 
Artigo 12.º 

Serviço de Ação Social – SAS 
Ao SAS compete, entre outras, as seguintes funções: 

Propor as medidas adequadas a incluir nos planos de atividades anuais e plurianuais;
Garantir a execução das ações previstas nos referidos planos, sobretudo nas áreas 
consideradas de intervenção prioritária; 
Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifiquem as áreas de parques 
habitacionais degradados e fornecer dados sociais e económicos que determi
prioridades de atuação; 
Fazer a gestão do parque habitacional de cariz social, existente no concelho, promovendo a 
total ocupação dos fogos, que forem vagando, de forma a minorar os problemas 
habitacionais da população residente no Município; 

er a atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos, no âmbito da auto
construção de habitação, melhorias habitacionais e apoio ao arrendamento;
Efetuar e garantir a resposta a inquéritos socioeconómicos e outros solicitados ao Município 

iniciativa; 
Garantir o atendimento, análise e encaminhamento, de situações problema existentes no 
Concelho, de preferência em articulação com os serviços da comunidade, tendo em vista 
uma maior conjugação de esforços e a maximização dos resultados; 

e diagnosticar os problemas sociais de maior relevo na área do município, 
identificar as suas causas, propor e desenvolver programas de ação no sentido de promover 
o bem estar social de indivíduos, famílias e grupos sociais, de forma a facilitar a sua 

erção na comunidade; 
Colaborar com outros serviços na reinserção social de indivíduos ou grupos específicos com 
dificuldades de inserção na comunidade; 
Gerir o Banco de Voluntariado de Vagos enquanto estrutura de proximidade que promove o 

oferta e a procura de voluntariado; 
Gerir a Lojinha Social enquanto resposta social solidária, de intervenção e emergência na 

Colaborar com o Plano Alternativa Saúde (PAS) enquanto resposta social solidária, de 
intervenção na área da Medicina Tradicional Chinesa; 
Colaborar com o Conselho Local de Ação Social; 
Assegurar a recolha de informação e organização dos auxílios a estudantes inseridos no 

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito da ação social escolar e 
es para atribuição de suplementos alimentares; 

Realizar avaliação e intervenção psicológicas na comunidade escolar e comunidade 
carenciada em geral; 
Colaborar com as equipas interdisciplinares e interinstitucionais na avaliação e diagnóstico 

sinalizadas no âmbito da Psicologia; 
Propor e executar medidas de política social, nomeadamente de apoio à infância, juventude 
e terceira idade, no âmbito das atribuições do Município com integração nos programas 
nacionais de intervenção social: a Rede Social, o Núcleo Local de Inserção, a Equipa de 
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Assegurar a abertura e aterro de sepulturas, depósito e levantamento dos restos mortais; 

Assegurar a recolha, transporte, tratamento e destino final dos resíduos urbanos; 

Proceder à distribuição, substituição, lavagem e manutenção dos recipientes para a 

rruamentos; 
Comunicar, a nível superior, as situações detetadas, que contrariem normas regulamentares, 

Manter, em condições de operacionalidade, todo o material e equipamento adstrito ao 

Propor as medidas adequadas a incluir nos planos de atividades anuais e plurianuais; 
previstas nos referidos planos, sobretudo nas áreas 

Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifiquem as áreas de parques 
habitacionais degradados e fornecer dados sociais e económicos que determinem as 

Fazer a gestão do parque habitacional de cariz social, existente no concelho, promovendo a 
total ocupação dos fogos, que forem vagando, de forma a minorar os problemas 

er a atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos, no âmbito da auto-
construção de habitação, melhorias habitacionais e apoio ao arrendamento; 
Efetuar e garantir a resposta a inquéritos socioeconómicos e outros solicitados ao Município 

Garantir o atendimento, análise e encaminhamento, de situações problema existentes no 
Concelho, de preferência em articulação com os serviços da comunidade, tendo em vista 

e diagnosticar os problemas sociais de maior relevo na área do município, 
identificar as suas causas, propor e desenvolver programas de ação no sentido de promover 
o bem estar social de indivíduos, famílias e grupos sociais, de forma a facilitar a sua 

Colaborar com outros serviços na reinserção social de indivíduos ou grupos específicos com 

Gerir o Banco de Voluntariado de Vagos enquanto estrutura de proximidade que promove o 

Gerir a Lojinha Social enquanto resposta social solidária, de intervenção e emergência na 

Colaborar com o Plano Alternativa Saúde (PAS) enquanto resposta social solidária, de 

Assegurar a recolha de informação e organização dos auxílios a estudantes inseridos no 
Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito da ação social escolar e 

Realizar avaliação e intervenção psicológicas na comunidade escolar e comunidade 

Colaborar com as equipas interdisciplinares e interinstitucionais na avaliação e diagnóstico 

Propor e executar medidas de política social, nomeadamente de apoio à infância, juventude 
e terceira idade, no âmbito das atribuições do Município com integração nos programas 

ial, o Núcleo Local de Inserção, a Equipa de 



 

 

Intervenção Precoce, a Comissão de Proteção de Crianças de Jovens e outras equipas locais 
de intervenção social promovidas pelas entidades parceiras da Rede Social.

Ao SA compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Realizar e promover ações de sensibilização da população para a necessidade de proteção 

do ambiente; 
b) Participar nos estudos, projetos e planos com incidência na área ambiental;
c) Proceder ao levantamento de fontes 

pela execução das ações necessárias à extinção dessas fontes;
d) Promover ações necessárias com vista à defesa e melhoria do meio ambiente;
e) Participar no planeamento das obras do Município no domínio das 

ambientais 
f) Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de separação 

dos resíduos.  

Ao SC compete, entre outras, as seguintes funções:
a) Estimular a cultura e programar a ativi

iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento cultural da região e o alargamento 
das suas potencialidades, bem como a preservação da sua identidade cultural e o 
intercâmbio cultural nas suas div

b) Promover a coordenação da ação cultural dos diferentes agentes concelhios, tendo como 
objetivo o inter-associativismo e o desenvolvimento de ações inovadoras e afirmativas da 
criatividade dos agentes locais;

c) Inventariar e avaliar
Município, em colaboração com os serviços municipais competentes, promovendo a 
investigação, estudo, organização, conservação e divulgação desses elementos;

d) Fomentar e apoiar o associativis
Município e da defesa do seu património cultural, planeando e gerindo os apoios às 
coletividades, associações e outros agentes culturais;

e) Apoiar e incentivar a recuperação e valorização das atividades artes
manifestações etnográficas de interesse local;

f) Garantir a articulação com outras estruturas da Câmara Municipal, com vista à realização, 
acompanhamento, apoio e divulgação das atividades e iniciativas municipais;

g) Organizar e manter atua
espetáculo e outros espaços culturais) para fins de conservação, utilização, estatística e 
informação; 

h) Organizar e manter atualizada a listagem das associações existentes para fins de estatís
e informação; 

i) Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área cultural e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 
culturais promovendo a coerência da intervenção social;

j) Zelar pela manutenção e gestão adequada dos espaços culturais municipais existentes;
k) Coordenar a elaboração e atualização da carta de equipamentos culturais, regras para a 

sua utilização, princípios de gestão e programação;
l) Proceder à programação e gestão dos eq
m) Manter contactos e colaborar com outras entidades, tendo em vista a rentabilização dos 

equipamentos culturais;
n) Identificar necessidades e desenvolver ações conducentes à criação de novos equipamentos;
o) Manter atualizado o di
p) Proceder ao apetrechamento dos equipamentos de acordo com as necessidades e em 

conformidade com a legislação em vigor;
q) Promover o intercâmbio cultural;
r) Propor critérios de apoio às coletividades, associaçõe

com os regulamentos existentes;

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

Intervenção Precoce, a Comissão de Proteção de Crianças de Jovens e outras equipas locais 
de intervenção social promovidas pelas entidades parceiras da Rede Social.

Artigo 13.º 
Serviço de Ambiente – SA 

pete, entre outras, as seguintes funções: 
Realizar e promover ações de sensibilização da população para a necessidade de proteção 

Participar nos estudos, projetos e planos com incidência na área ambiental;
Proceder ao levantamento de fontes poluidoras do concelho e planear, coordenar e zelar 
pela execução das ações necessárias à extinção dessas fontes; 
Promover ações necessárias com vista à defesa e melhoria do meio ambiente;
Participar no planeamento das obras do Município no domínio das 

Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de separação 

Artigo 14.º 
Serviço de Cultura – SC 

Ao SC compete, entre outras, as seguintes funções: 
Estimular a cultura e programar a atividade cultural do Município, promovendo e apoiando 
iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento cultural da região e o alargamento 
das suas potencialidades, bem como a preservação da sua identidade cultural e o 
intercâmbio cultural nas suas diversas formas de expressão; 
Promover a coordenação da ação cultural dos diferentes agentes concelhios, tendo como 

associativismo e o desenvolvimento de ações inovadoras e afirmativas da 
criatividade dos agentes locais; 
Inventariar e avaliar os elementos do património arquitetónico, histórico e cultural do 
Município, em colaboração com os serviços municipais competentes, promovendo a 
investigação, estudo, organização, conservação e divulgação desses elementos;
Fomentar e apoiar o associativismo, no âmbito da difusão dos valores culturais do 
Município e da defesa do seu património cultural, planeando e gerindo os apoios às 
coletividades, associações e outros agentes culturais; 
Apoiar e incentivar a recuperação e valorização das atividades artesanais, bem como, as 
manifestações etnográficas de interesse local; 
Garantir a articulação com outras estruturas da Câmara Municipal, com vista à realização, 
acompanhamento, apoio e divulgação das atividades e iniciativas municipais;
Organizar e manter atualizado o inventário dos espaços culturais do Município (salas de 
espetáculo e outros espaços culturais) para fins de conservação, utilização, estatística e 

Organizar e manter atualizada a listagem das associações existentes para fins de estatís

Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área cultural e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 
culturais promovendo a coerência da intervenção social; 

pela manutenção e gestão adequada dos espaços culturais municipais existentes;
Coordenar a elaboração e atualização da carta de equipamentos culturais, regras para a 
sua utilização, princípios de gestão e programação; 
Proceder à programação e gestão dos equipamentos culturais municipais;
Manter contactos e colaborar com outras entidades, tendo em vista a rentabilização dos 
equipamentos culturais; 
Identificar necessidades e desenvolver ações conducentes à criação de novos equipamentos;
Manter atualizado o diagnóstico das condições físicas dos equipamentos;
Proceder ao apetrechamento dos equipamentos de acordo com as necessidades e em 
conformidade com a legislação em vigor; 
Promover o intercâmbio cultural; 
Propor critérios de apoio às coletividades, associações e outros agentes culturais, de acordo 
com os regulamentos existentes; 
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Intervenção Precoce, a Comissão de Proteção de Crianças de Jovens e outras equipas locais 
de intervenção social promovidas pelas entidades parceiras da Rede Social. 

Realizar e promover ações de sensibilização da população para a necessidade de proteção 

Participar nos estudos, projetos e planos com incidência na área ambiental; 
poluidoras do concelho e planear, coordenar e zelar 

Promover ações necessárias com vista à defesa e melhoria do meio ambiente; 
Participar no planeamento das obras do Município no domínio das infraestruturas 

Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de separação 

dade cultural do Município, promovendo e apoiando 
iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento cultural da região e o alargamento 
das suas potencialidades, bem como a preservação da sua identidade cultural e o 

Promover a coordenação da ação cultural dos diferentes agentes concelhios, tendo como 
associativismo e o desenvolvimento de ações inovadoras e afirmativas da 

os elementos do património arquitetónico, histórico e cultural do 
Município, em colaboração com os serviços municipais competentes, promovendo a 
investigação, estudo, organização, conservação e divulgação desses elementos; 

mo, no âmbito da difusão dos valores culturais do 
Município e da defesa do seu património cultural, planeando e gerindo os apoios às 

anais, bem como, as 

Garantir a articulação com outras estruturas da Câmara Municipal, com vista à realização, 
acompanhamento, apoio e divulgação das atividades e iniciativas municipais; 

lizado o inventário dos espaços culturais do Município (salas de 
espetáculo e outros espaços culturais) para fins de conservação, utilização, estatística e 

Organizar e manter atualizada a listagem das associações existentes para fins de estatística 

Promover o levantamento das necessidades de equipamento na área cultural e colaborar 
com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de equipamentos 

pela manutenção e gestão adequada dos espaços culturais municipais existentes; 
Coordenar a elaboração e atualização da carta de equipamentos culturais, regras para a 

uipamentos culturais municipais; 
Manter contactos e colaborar com outras entidades, tendo em vista a rentabilização dos 

Identificar necessidades e desenvolver ações conducentes à criação de novos equipamentos; 
agnóstico das condições físicas dos equipamentos; 

Proceder ao apetrechamento dos equipamentos de acordo com as necessidades e em 

s e outros agentes culturais, de acordo 



 

 

s) Analisar e informar os pedidos de apoio efetuados no âmbito do Regulamento de Atribuição 
de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e 
Humanitárias; 

t) Propor a publicação ou o apoio à publicação de obras ou outros suportes de difusão dos 
valores culturais do Concelho;

u) Assegurar as atividades de leitura pública na biblioteca municipal, numa perspetiva 
dinâmica, criativa e descentralizadora, no sentido da
bibliotecário aos diversos núcleos populacionais;

v) Assegurar as atividades necessárias ao desenvolvimento de uma política do livro em 
adequação com os objetivos definidos pela Câmara Municipal para esse setor e estabelecer 
parcerias com as instituições adequadas para o efeito;

w) Assegurar o tratamento normalizado dos documentos e das informações sobre diversos 
suportes e garantir a sua difusão, utilizando para isso as tecnologias disponíveis e 
adequando, tanto quanto possível, o
concelho, nas suas necessidades de fruição ou aprendizagem;

x) Assegurar a gestão de fundo documental que satisfaça as necessidades do cidadão e dos 
vários grupos sociais do concelho, nomeadamente nas áreas da
ocupação dos tempos livres e desenvolvimento pessoal e cultural, garantindo a sua 
coerência, atualização, organização, conservação e livre acesso;

y) Constituir, atualizar e conservar uma coleção de fundo local que permita o conheciment
estudo e a difusão da história e da herança cultural do concelho;

z) Garantir e apoiar a atividade e desenvolvimento da Rede de Bibliotecas de Vagos;
aa) Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos 

de interesse, através das novas tecnologias disponíveis;
bb) Estabelecer ligações com as entidades da administração pública central com competências 

nas áreas de defesa e conservação do património histórico
cc) Promover ações de divulgação dos elementos do património mat

concelho, difundindo os seus aspetos socioculturais e históricos, nomeadamente, através 
da animação de museus e do incentivo à sua utilização;

dd) Inventariar, recuperar, conservar, promover e dinamizar o património museológico do 
concelho; 

ee) Estabelecer e implementar uma política de conservação do espólio museológico;
ff) Propor e implementar normas de organização e funcionamento dos museus.

1 – Ao Gabinete de Apoio à Presidência 

a) Assessorar o Presidente da Câmara Municipal, nos domínios da preparação da sua atuação, 
colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por si 
subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia loca
no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados;

b) Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 
desenvolvimento das atividades a implementar;

c) Prestar apoio necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais;
d) Secretariar o Presidente da Câmara Municipal, nomeadamente, no que se refere ao 

atendimento ao público, e à marcação de contactos com entidades ex
e) Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões do Presidente da 

Câmara Municipal, e de outras no âmbito da Administração Local;
f) Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

para o Presidente da Câmara Municipal, coordenando entrevistas, sempre que se julgue 
necessário; 

g) Preparar os contactos exteriores do Presidente da Câmara Municipal, fornecendo os 
documentos que permitam a sua análise prévia;

h) Assegurar a preparação, organização e 
Câmara Municipal; 

i) Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 
correspondência do Presidente da Câmara Municipal;

j) Promover a organização e manutenção do arquivo do Presidente da Câm
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Analisar e informar os pedidos de apoio efetuados no âmbito do Regulamento de Atribuição 
de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e 

Propor a publicação ou o apoio à publicação de obras ou outros suportes de difusão dos 
valores culturais do Concelho; 
Assegurar as atividades de leitura pública na biblioteca municipal, numa perspetiva 
dinâmica, criativa e descentralizadora, no sentido da promoção da leitura e do apoio 
bibliotecário aos diversos núcleos populacionais; 
Assegurar as atividades necessárias ao desenvolvimento de uma política do livro em 
adequação com os objetivos definidos pela Câmara Municipal para esse setor e estabelecer 

rcerias com as instituições adequadas para o efeito; 
Assegurar o tratamento normalizado dos documentos e das informações sobre diversos 
suportes e garantir a sua difusão, utilizando para isso as tecnologias disponíveis e 
adequando, tanto quanto possível, os modos de difusão aos diversos grupos sociais do 
concelho, nas suas necessidades de fruição ou aprendizagem; 
Assegurar a gestão de fundo documental que satisfaça as necessidades do cidadão e dos 
vários grupos sociais do concelho, nomeadamente nas áreas da educação, informação, 
ocupação dos tempos livres e desenvolvimento pessoal e cultural, garantindo a sua 
coerência, atualização, organização, conservação e livre acesso; 
Constituir, atualizar e conservar uma coleção de fundo local que permita o conheciment
estudo e a difusão da história e da herança cultural do concelho; 
Garantir e apoiar a atividade e desenvolvimento da Rede de Bibliotecas de Vagos;

Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos 
avés das novas tecnologias disponíveis; 

Estabelecer ligações com as entidades da administração pública central com competências 
nas áreas de defesa e conservação do património histórico-cultural; 
Promover ações de divulgação dos elementos do património material e imaterial do 
concelho, difundindo os seus aspetos socioculturais e históricos, nomeadamente, através 
da animação de museus e do incentivo à sua utilização; 
Inventariar, recuperar, conservar, promover e dinamizar o património museológico do 

Estabelecer e implementar uma política de conservação do espólio museológico;
Propor e implementar normas de organização e funcionamento dos museus.

Artigo 15.º 
Competência dos Gabinetes 

Gabinete de Apoio à Presidência compete, entre outras, as seguintes funções: 
Assessorar o Presidente da Câmara Municipal, nos domínios da preparação da sua atuação, 
colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por si 
subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a tomada de decisão, 
no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados; 
Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 

olvimento das atividades a implementar; 
Prestar apoio necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais; 
Secretariar o Presidente da Câmara Municipal, nomeadamente, no que se refere ao 
atendimento ao público, e à marcação de contactos com entidades externas;
Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões do Presidente da 
Câmara Municipal, e de outras no âmbito da Administração Local; 
Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

Presidente da Câmara Municipal, coordenando entrevistas, sempre que se julgue 

Preparar os contactos exteriores do Presidente da Câmara Municipal, fornecendo os 
documentos que permitam a sua análise prévia; 
Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o expediente do Presidente da 

 
Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 
correspondência do Presidente da Câmara Municipal; 
Promover a organização e manutenção do arquivo do Presidente da Câm
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Analisar e informar os pedidos de apoio efetuados no âmbito do Regulamento de Atribuição 
de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e 

Propor a publicação ou o apoio à publicação de obras ou outros suportes de difusão dos 

Assegurar as atividades de leitura pública na biblioteca municipal, numa perspetiva 
promoção da leitura e do apoio 

Assegurar as atividades necessárias ao desenvolvimento de uma política do livro em 
adequação com os objetivos definidos pela Câmara Municipal para esse setor e estabelecer 

Assegurar o tratamento normalizado dos documentos e das informações sobre diversos 
suportes e garantir a sua difusão, utilizando para isso as tecnologias disponíveis e 

s modos de difusão aos diversos grupos sociais do 

Assegurar a gestão de fundo documental que satisfaça as necessidades do cidadão e dos 
educação, informação, 

ocupação dos tempos livres e desenvolvimento pessoal e cultural, garantindo a sua 

Constituir, atualizar e conservar uma coleção de fundo local que permita o conhecimento, o 

Garantir e apoiar a atividade e desenvolvimento da Rede de Bibliotecas de Vagos; 
Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos 

Estabelecer ligações com as entidades da administração pública central com competências 

erial e imaterial do 
concelho, difundindo os seus aspetos socioculturais e históricos, nomeadamente, através 

Inventariar, recuperar, conservar, promover e dinamizar o património museológico do 

Estabelecer e implementar uma política de conservação do espólio museológico; 
Propor e implementar normas de organização e funcionamento dos museus. 

 
Assessorar o Presidente da Câmara Municipal, nos domínios da preparação da sua atuação, 
colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por si 

l, ou para a tomada de decisão, 

Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 

Secretariar o Presidente da Câmara Municipal, nomeadamente, no que se refere ao 
ternas; 

Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões do Presidente da 

Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 
Presidente da Câmara Municipal, coordenando entrevistas, sempre que se julgue 

Preparar os contactos exteriores do Presidente da Câmara Municipal, fornecendo os 

andamento de todo o expediente do Presidente da 

Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 

Promover a organização e manutenção do arquivo do Presidente da Câmara Municipal; 



 

 

k) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 
administrativa, e de secretariado.

2 – Ao Gabinete de Apoio aos Vereadores 
a) Assessorar os Vereadores com 

atuação, colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das 
propostas por si subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a 
tomada de decisão, no âmbit

b) Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 
desenvolvimento das atividades a implementar;

c) Prestar apoio necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais;
d) Secretariar os Vereadores com competências delegadas, nomeadamente, no que se refere ao 

atendimento ao público, e à marcação de contactos com entidades externas;
e) Recolher e organizar os elementos ne

com competências delegadas, e de outras no âmbito da Administração Local;
f) Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

para os Vereadores com competências delegad
julgue necessário; 

g) Preparar os contactos exteriores dos Vereadores com competências delegadas, fornecendo 
os documentos que permitam a sua análise prévia;

h) Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o 
com competências delegadas;

i) Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 
correspondência dos Vereadores com competências delegadas;

j) Promover a organização e manutenção do arquivo dos Vereadores com compe
delegadas; 

k) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 
administrativa, e de secretariado.

3 – Ao Gabinete de Proteção Civil

assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, assim como centralizar, 
tratar de divulgar toda a informação recebida relativa à que é da responsabilidade municipal e ainda:

a) Acompanhar a elaboração e atualização do plano municipal de em
quando estes existam;

b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do serviço municipal de proteção civil;
c) Inventariar e atualizar, em permanência, os registos dos meios e dos recursos existentes no 

concelho, com interesse 
d) Realizar estudos técnicos, com vista à identificação, análise e consequências dos riscos 

naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o concelho, em função da magnitude 
estimada e do local previsível, da su
prevenir, quando possível, a sua manifestação, e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 
consequências previsíveis;

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

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas
emergência; 

g) Instalar, organizar e gerir os centros de alojamento, a acionar em situação de emergência;
h) Elaborar planos prévios de intervenção, assim como preparar e propor a execução de 

exercícios e simulacros, que 
intervenientes, nas ações de proteção civil;

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

j) Propor medidas de segurança, face aos riscos inventar
k) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros;
l) Elaborar projetos de regulamentação, de prevenção e segurança;
m) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 

populações locais, face aos riscos e 
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Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 
administrativa, e de secretariado. 

Gabinete de Apoio aos Vereadores compete, entre outras, as seguintes funções:
Assessorar os Vereadores com competências delegadas, nos domínios da preparação da sua 
atuação, colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das 
propostas por si subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a 
tomada de decisão, no âmbito dos seus poderes delegados; 

Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 
desenvolvimento das atividades a implementar; 

o necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais; 
Secretariar os Vereadores com competências delegadas, nomeadamente, no que se refere ao 
atendimento ao público, e à marcação de contactos com entidades externas;
Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões dos Vereadores 
com competências delegadas, e de outras no âmbito da Administração Local;
Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 
para os Vereadores com competências delegadas, coordenando entrevistas, sempre que se 

Preparar os contactos exteriores dos Vereadores com competências delegadas, fornecendo 
os documentos que permitam a sua análise prévia; 
Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o expediente dos Vereadores 
com competências delegadas; 
Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 
correspondência dos Vereadores com competências delegadas; 
Promover a organização e manutenção do arquivo dos Vereadores com compe

Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 
administrativa, e de secretariado. 

Gabinete de Proteção Civil, que integra o Comandante Operacional Municipal, compete 
funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, assim como centralizar, 

tratar de divulgar toda a informação recebida relativa à que é da responsabilidade municipal e ainda:
Acompanhar a elaboração e atualização do plano municipal de emergência e os especiais, 
quando estes existam; 
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do serviço municipal de proteção civil;
Inventariar e atualizar, em permanência, os registos dos meios e dos recursos existentes no 
concelho, com interesse para o serviço municipal de proteção civil; 
Realizar estudos técnicos, com vista à identificação, análise e consequências dos riscos 
naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o concelho, em função da magnitude 
estimada e do local previsível, da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a 
prevenir, quando possível, a sua manifestação, e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 
consequências previsíveis; 
Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no conce
bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para 
fazer face às respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
realizadas em cada caso; 
Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro, em situação de 

Instalar, organizar e gerir os centros de alojamento, a acionar em situação de emergência;
Elaborar planos prévios de intervenção, assim como preparar e propor a execução de 
exercícios e simulacros, que contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades 
intervenientes, nas ações de proteção civil; 
Estudar as questões, de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

Propor medidas de segurança, face aos riscos inventariados; 
Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
Elaborar projetos de regulamentação, de prevenção e segurança; 
Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 
populações locais, face aos riscos e cenários previsíveis; 
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Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 

compete, entre outras, as seguintes funções: 
competências delegadas, nos domínios da preparação da sua 

atuação, colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das 
propostas por si subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a 

Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou 
outros, sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao 

Secretariar os Vereadores com competências delegadas, nomeadamente, no que se refere ao 
atendimento ao público, e à marcação de contactos com entidades externas; 

cessários à realização das reuniões dos Vereadores 
com competências delegadas, e de outras no âmbito da Administração Local; 
Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

as, coordenando entrevistas, sempre que se 

Preparar os contactos exteriores dos Vereadores com competências delegadas, fornecendo 

expediente dos Vereadores 

Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a 

Promover a organização e manutenção do arquivo dos Vereadores com competências 

Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 

, que integra o Comandante Operacional Municipal, compete 
funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, assim como centralizar, 

tratar de divulgar toda a informação recebida relativa à que é da responsabilidade municipal e ainda:  
ergência e os especiais, 

Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do serviço municipal de proteção civil; 
Inventariar e atualizar, em permanência, os registos dos meios e dos recursos existentes no 

Realizar estudos técnicos, com vista à identificação, análise e consequências dos riscos 
naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o concelho, em função da magnitude 

a ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a 
prevenir, quando possível, a sua manifestação, e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 

Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no concelho, 
bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para 
fazer face às respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 

e às forças de socorro, em situação de 

Instalar, organizar e gerir os centros de alojamento, a acionar em situação de emergência; 
Elaborar planos prévios de intervenção, assim como preparar e propor a execução de 

contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades 

Estudar as questões, de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 



 

 

n) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos 
específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos, em cenários prováveis 
previamente definidos;

o) Fomentar o voluntariado em proteção civil;
p) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do Presidente da Câmara 

Municipal ou Vereador com competências delegadas.
4 – Ao Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

a) Manter a população informada sobre
b) Proceder à elaboração e ou gestão dos meios de comunicação adotados pela autarquia 

local, nomeadamente, SMS, infomail`s, linha azul, e
Cultural e outros que venham a ser implemen

c) Colaborar na preparação, organização e acompanhamento de reuniões, cerimónias solenes 
ou outros eventos, debates, colóquios promovidos pela autarquia local, bem como das 
entidades públicas, ou outras, de visita ao concelho;

d) Recolher, e analisar, tod
referentes ou de interesse para o concelho e para a ação autárquica;

e) Promover a recolha de informação, organização e elaboração do Boletim Municipal e 
Agenda Cultural; 

f) Assegurar a conceção, impres
g) Elaborar, e editar, comunicados, brochuras e outra documentação informativa destinada a 

manter a população local informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia;
h) Manter organizado o arquivo d
i) Acompanhar a Câmara Municipal, as iniciativas da autarquia local e as realizadas no 

concelho, procedendo à elaboração de reportagens e notícias, através do registo fotográfico 
e vídeo das mesmas;

j) Organizar dossiers temáticos;
k) Garantir a promoção pública das iniciativas da autarquia local e das realizadas no 

concelho, nomeadamente, através do recurso ao website, à newsletter, ao Boletim Municipal 
ou outros meios a adotar;

l) Acompanhar, e apoiar, com r
iniciativas organizadas pela autarquia local e promover a sua divulgação;

m) Coordenar a publicidade da autarquia local nos órgãos de comunicação social, conceber e 
uniformizar a imagem gráfica, desenvolv
divulgação necessários aos vários setores de atividade a prosseguir, competindo
catalogar, registar e manter atualizada a base de dados de materiais e produtos, de forma a 
garantir a sua racionali

n) Pesquisar, e elaborar, notícias e comunicados de imprensa, com relevo para a autarquia 
local; 

o) Assegurar a aquisição de jornais, revistas e outras publicações de interesse para a autarquia 
local, de acordo com as orientações definida

p) Organizar, diariamente, a análise da imprensa, com relevo para a autarquia local;
q) Promover, e realizar, conferências de imprensa e outros eventos;
r) Conceber campanhas institucionais nos diferentes órgãos de comunicação social;
s) Criar e gerir campanhas publicitárias (cartazes, vídeos, mailing`s, infomail`s, desdobráveis, 

flyer`s, convites, publicações);
t) Catalogar e manter atualizada a base de trabalho executado;
u) Fornecer aos cidadãos o resultado das reclamações por estes formuladas;
v) Apoiar o Gabinete de Apoio à Presidência e o Gabinete de Apoio aos Vereadores.

5 – Ao Gabinete de Modernização Administrativa 
a) Elaboração de propostas de Regulamentos Municipais;
b) Elaboração, estudo e implementação de 

administrativos e sua desmaterialização;
c) Gestão técnica de projetos de modernização administrativa.

6 – Ao Gabinete de Sistemas de Informação
a) Colaborar na definição 

tecnologias de informação, bem como estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de 
informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 
adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos serviços;
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Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos 
específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos, em cenários prováveis 
previamente definidos; 
Fomentar o voluntariado em proteção civil; 

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

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas compete, entre outras, as seguintes funções:
Manter a população informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia local;
Proceder à elaboração e ou gestão dos meios de comunicação adotados pela autarquia 
local, nomeadamente, SMS, infomail`s, linha azul, e-mail, Boletim Municipal, Agenda 
Cultural e outros que venham a ser implementados; 
Colaborar na preparação, organização e acompanhamento de reuniões, cerimónias solenes 
ou outros eventos, debates, colóquios promovidos pela autarquia local, bem como das 
entidades públicas, ou outras, de visita ao concelho; 
Recolher, e analisar, toda a informação divulgada pelos órgãos de comunicação social 
referentes ou de interesse para o concelho e para a ação autárquica; 
Promover a recolha de informação, organização e elaboração do Boletim Municipal e 

Assegurar a conceção, impressão e distribuição do Boletim Municipal e Agenda Cultural;
Elaborar, e editar, comunicados, brochuras e outra documentação informativa destinada a 
manter a população local informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia;
Manter organizado o arquivo de documentação de notícias com interesse para o concelho;
Acompanhar a Câmara Municipal, as iniciativas da autarquia local e as realizadas no 
concelho, procedendo à elaboração de reportagens e notícias, através do registo fotográfico 
e vídeo das mesmas; 
Organizar dossiers temáticos; 
Garantir a promoção pública das iniciativas da autarquia local e das realizadas no 
concelho, nomeadamente, através do recurso ao website, à newsletter, ao Boletim Municipal 
ou outros meios a adotar; 
Acompanhar, e apoiar, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais e outros, as 
iniciativas organizadas pela autarquia local e promover a sua divulgação;
Coordenar a publicidade da autarquia local nos órgãos de comunicação social, conceber e 
uniformizar a imagem gráfica, desenvolver e implementar campanhas, produtos e meios de 
divulgação necessários aos vários setores de atividade a prosseguir, competindo
catalogar, registar e manter atualizada a base de dados de materiais e produtos, de forma a 
garantir a sua racionalização e a reutilização; 
Pesquisar, e elaborar, notícias e comunicados de imprensa, com relevo para a autarquia 

Assegurar a aquisição de jornais, revistas e outras publicações de interesse para a autarquia 
local, de acordo com as orientações definidas pelos responsáveis; 
Organizar, diariamente, a análise da imprensa, com relevo para a autarquia local;
Promover, e realizar, conferências de imprensa e outros eventos; 
Conceber campanhas institucionais nos diferentes órgãos de comunicação social;

gerir campanhas publicitárias (cartazes, vídeos, mailing`s, infomail`s, desdobráveis, 
flyer`s, convites, publicações); 
Catalogar e manter atualizada a base de trabalho executado; 
Fornecer aos cidadãos o resultado das reclamações por estes formuladas;

r o Gabinete de Apoio à Presidência e o Gabinete de Apoio aos Vereadores.
Gabinete de Modernização Administrativa compete, entre outras, as seguintes funções:

Elaboração de propostas de Regulamentos Municipais; 
Elaboração, estudo e implementação de circuitos de tramitação interna de processos 
administrativos e sua desmaterialização; 
Gestão técnica de projetos de modernização administrativa. 

Gabinete de Sistemas de Informação compete, entre outras, as seguintes funções:
Colaborar na definição das políticas, no desenvolvimento e na contratação dos sistemas e 
tecnologias de informação, bem como estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de 
informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 

ntrodução de inovações na organização e funcionamento dos serviços;
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Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos 
específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos, em cenários prováveis 

seguimento a outros procedimentos, por determinação do Presidente da Câmara 

compete, entre outras, as seguintes funções: 
as atividades dos órgãos da autarquia local; 

Proceder à elaboração e ou gestão dos meios de comunicação adotados pela autarquia 
mail, Boletim Municipal, Agenda 

Colaborar na preparação, organização e acompanhamento de reuniões, cerimónias solenes 
ou outros eventos, debates, colóquios promovidos pela autarquia local, bem como das 

a a informação divulgada pelos órgãos de comunicação social 

Promover a recolha de informação, organização e elaboração do Boletim Municipal e 

são e distribuição do Boletim Municipal e Agenda Cultural; 
Elaborar, e editar, comunicados, brochuras e outra documentação informativa destinada a 
manter a população local informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia; 

e documentação de notícias com interesse para o concelho; 
Acompanhar a Câmara Municipal, as iniciativas da autarquia local e as realizadas no 
concelho, procedendo à elaboração de reportagens e notícias, através do registo fotográfico 

Garantir a promoção pública das iniciativas da autarquia local e das realizadas no 
concelho, nomeadamente, através do recurso ao website, à newsletter, ao Boletim Municipal 

ecurso a meios fotográficos, audiovisuais e outros, as 
iniciativas organizadas pela autarquia local e promover a sua divulgação; 
Coordenar a publicidade da autarquia local nos órgãos de comunicação social, conceber e 

er e implementar campanhas, produtos e meios de 
divulgação necessários aos vários setores de atividade a prosseguir, competindo-lhe, ainda, 
catalogar, registar e manter atualizada a base de dados de materiais e produtos, de forma a 

Pesquisar, e elaborar, notícias e comunicados de imprensa, com relevo para a autarquia 

Assegurar a aquisição de jornais, revistas e outras publicações de interesse para a autarquia 

Organizar, diariamente, a análise da imprensa, com relevo para a autarquia local; 

Conceber campanhas institucionais nos diferentes órgãos de comunicação social; 
gerir campanhas publicitárias (cartazes, vídeos, mailing`s, infomail`s, desdobráveis, 

Fornecer aos cidadãos o resultado das reclamações por estes formuladas; 
r o Gabinete de Apoio à Presidência e o Gabinete de Apoio aos Vereadores. 

compete, entre outras, as seguintes funções: 

circuitos de tramitação interna de processos 

compete, entre outras, as seguintes funções: 
das políticas, no desenvolvimento e na contratação dos sistemas e 

tecnologias de informação, bem como estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de 
informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 

ntrodução de inovações na organização e funcionamento dos serviços; 



 

 

b) Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do Município;
c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados 

e estruturar os conteúd
acesso e níveis de confidencialidade da informação;

d) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e 
especificar as normas de salvaguarda e de recuperaçã

e) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 
utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou projetados;

f) Assegurar a conceção e a manutenção das infraestruturas tecnológicas;
g) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 

sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de 
base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva ges
e operacionalidade;

h) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, 
de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os 
incidentes de exploração, e elaborar as normas e a d
obedecer a respetiva operação;

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

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

k) Instalar componentes de 
dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, 
assegurando a respetiva manutenção e atuali

l) Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos 
sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribuir, 
otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e desencadea
regularização requeridas;

m) Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do 
equipamento e dos suportes de informação;

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

o) Prestar apoio a todos os serviços e órgãos municipais, mediante a implementação e 
introdução de meios e processos eletrónicos de tratament

p) Elaborar estudos no âmbito do serviço;
q) Executar as tarefas de recolha automática da informação, das aplicações e rotinas que 

devam ser implementadas nos equipamentos atribuídos;
r) Promover, programar, organizar e apoiar a informatização dos 

com as exigências de cada um deles;
s) Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a adequada manutenção e 

proteção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte, através das necessárias 
cópias de segurança e, quando caso disso, recuperações da informação neles contida;

t) Executar todas as aplicações de gestão, indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços 
municipais; 

u) Manter todo o equipamento e o software de exploração, em condições operacionais.
7 – Ao Gabinete de Desenvolvimento Económico

a) Estudo e desenvolvimento de campanhas para atração de investimento empresarial, gestão 
de contactos com o meio empresarial; 

b) Acompanhamento nas missões empresariais, quando estas exijam tradução entre as partes; 
c) Projetos e programas de apoio ao desenvolvimento sócio

elaboração de formas de incentivo ao empreendedorismo e captação de investimento 
(incubadora, SAE, comércio local);

d) Estruturação, implementação e operacionalização do SAE (Serviço de Apoio ao Empresário 
e Empreendedor); 
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Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do Município;
Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados 
e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de 
acesso e níveis de confidencialidade da informação; 
Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e 
especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação; 
Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 
utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou projetados; 
Assegurar a conceção e a manutenção das infraestruturas tecnológicas; 

instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 
sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de 
base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva ges
e operacionalidade; 
Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, 
de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os 
incidentes de exploração, e elaborar as normas e a documentação técnica a que deva 
obedecer a respetiva operação; 
Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da 
informação armazenada, processada e transportada nos sistemas de processamento e redes 
de comunicação utilizados; 
Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de 
comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base e 
definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilizaçã
sistemas instalados; 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servidores, 
dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, 
assegurando a respetiva manutenção e atualização; 
Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos 
sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribuir, 
otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e desencadea
regularização requeridas; 
Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do 
equipamento e dos suportes de informação; 
Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, 

ndo as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de 
dados e os esquemas de processamento; 
Prestar apoio a todos os serviços e órgãos municipais, mediante a implementação e 
introdução de meios e processos eletrónicos de tratamento da informação;
Elaborar estudos no âmbito do serviço; 
Executar as tarefas de recolha automática da informação, das aplicações e rotinas que 
devam ser implementadas nos equipamentos atribuídos; 
Promover, programar, organizar e apoiar a informatização dos serviços, em conformidade 
com as exigências de cada um deles; 
Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a adequada manutenção e 
proteção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte, através das necessárias 

ça e, quando caso disso, recuperações da informação neles contida;
Executar todas as aplicações de gestão, indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços 

Manter todo o equipamento e o software de exploração, em condições operacionais.
Gabinete de Desenvolvimento Económico compete, entre outras, as seguintes funções:

Estudo e desenvolvimento de campanhas para atração de investimento empresarial, gestão 
de contactos com o meio empresarial;  
Acompanhamento nas missões empresariais, quando estas exijam tradução entre as partes; 
Projetos e programas de apoio ao desenvolvimento sócio-económico local: análise e 
elaboração de formas de incentivo ao empreendedorismo e captação de investimento 

badora, SAE, comércio local); 
Estruturação, implementação e operacionalização do SAE (Serviço de Apoio ao Empresário 
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Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do Município; 
Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados 

os e fluxos informacionais da organização e definir as normas de 

Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e 

Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 

instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os 
sistemas operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de 
base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão 

Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, 
de forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os 

ocumentação técnica a que deva 

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

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

designadamente, de sistemas servidores, 
dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, 

Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos 
sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribuir, 
otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e desencadear as ações de 

Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do 

Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, 
ndo as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de 

Prestar apoio a todos os serviços e órgãos municipais, mediante a implementação e 
o da informação; 

Executar as tarefas de recolha automática da informação, das aplicações e rotinas que 

serviços, em conformidade 

Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a adequada manutenção e 
proteção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte, através das necessárias 

ça e, quando caso disso, recuperações da informação neles contida; 
Executar todas as aplicações de gestão, indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços 

Manter todo o equipamento e o software de exploração, em condições operacionais. 
compete, entre outras, as seguintes funções: 

Estudo e desenvolvimento de campanhas para atração de investimento empresarial, gestão 

Acompanhamento nas missões empresariais, quando estas exijam tradução entre as partes;  
económico local: análise e 

elaboração de formas de incentivo ao empreendedorismo e captação de investimento 

Estruturação, implementação e operacionalização do SAE (Serviço de Apoio ao Empresário 



 

 

e) Turismo: estratégia e planeamento de produtos turísticos; planeamento de eventos; 
promoção e comunicação turística.

8 – Ao Gabinete Técnico Florestal 
a) Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as infraestruturas florestais, 

delimitando as zonas de risco de incêndio e as áreas de abandono;
b) Dar apoio técnico à elabora
c) Colaborar com o Gabinete de Proteção Civil.

9 – Ao Gabinete de Fiscalização Sanitária 
a) Organizar um serviço de fiscalização sanitária, coordenado por um médico ve
b) Assegurar toda a informação que lhe seja solicitada;
c) Coordenar, e promover, todas as ações necessárias, nas áreas da sua competência, 

nomeadamente, higiene pública veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e 
fiscalização higio-sanitária, 

d) Proceder à fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições e concursos de animais;
e) Fazer cumprir todas as disposições legais constantes em legislação em vigor.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Apresentaram declaração de voto os senhores Vereadores: 

• Dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e e

seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------

“Atentas as explicações da Sra Vereadora Engª Sara Caladé, sobre o documento apresentado e 

demais perguntas dos outros Vereadore

convicção de que a mesma foi amplamente discutida internamente e incorpora sugestões dos 

funcionários, que vão no sentido da melhoria dos serviços. Contudo, olhando para o 

organograma, temos algumas dú

objetivos do executivo. Em teoria, a acumulação de funções, gera dispersão em relação ao foco 

de cada divisão / unidade. Naturalmente que há aqui uma imposição legal em relação ao nº de 

divisões que podemos ter, mas se esta acumulação não funcionar na prática, terá que ser 

repensada no futuro, no sentido da clarificação: da atribuição de competências 

/responsabilidades; da atribuição de funções; da capacidade de resposta dos funcionários.

• Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

“Da análise feita ao documento da organização dos serviços municipais e neste, os gabinetes 

criados, ressaltam-me particularmente dois deles, o gabinete 

Públicas e o Gabinete Desenvolvimento Económico e o número de colaboradores, mesmo que 

indicativo, porque isso também é revelador das prioridades da Câmara Municipal.

Porque o concelho de Vagos tem um tecido social caraterizado po

e pequenos produtores/investidores e porque estes são e podem ser ainda mais importantes para 

o desenvolvimento do concelho, deixo o desafio ao Sr. Vereador com o pelouro do 

desenvolvimento económico (Eng. João Paulo) e ao Sr Pr

transformem o Gabinete Desenvolvimento Económico, numa verdadeira peça para o 

desenvolvimento apoiando as empresas, as pessoas e as suas ideias.

A captação de investimento das médias e grandes empresas é importante, mas as micr

pequenas empresas (agrícolas e complementares, as pescas, o turismo e a indústria, entre 
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Turismo: estratégia e planeamento de produtos turísticos; planeamento de eventos; 
promoção e comunicação turística. 

Gabinete Técnico Florestal compete, entre outras, as seguintes funções: 
Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as infraestruturas florestais, 
delimitando as zonas de risco de incêndio e as áreas de abandono; 
Dar apoio técnico à elaboração dos planos municipais de emergência e outros;
Colaborar com o Gabinete de Proteção Civil. 

Gabinete de Fiscalização Sanitária compete, entre outras, as seguintes funções:
Organizar um serviço de fiscalização sanitária, coordenado por um médico ve
Assegurar toda a informação que lhe seja solicitada; 
Coordenar, e promover, todas as ações necessárias, nas áreas da sua competência, 
nomeadamente, higiene pública veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e 

sanitária, profilaxia e vigilância epidemiológica; 
Proceder à fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições e concursos de animais;
Fazer cumprir todas as disposições legais constantes em legislação em vigor.

pal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. -------------------------------

Apresentaram declaração de voto os senhores Vereadores: --------------------------------------------------------

Dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Atentas as explicações da Sra Vereadora Engª Sara Caladé, sobre o documento apresentado e 

demais perguntas dos outros Vereadores, entendemos dar o beneficio da dúvida à proposta, na 

convicção de que a mesma foi amplamente discutida internamente e incorpora sugestões dos 

funcionários, que vão no sentido da melhoria dos serviços. Contudo, olhando para o 

organograma, temos algumas dúvidas se a organização proposta, será efetiva nas respostas aos 

objetivos do executivo. Em teoria, a acumulação de funções, gera dispersão em relação ao foco 

de cada divisão / unidade. Naturalmente que há aqui uma imposição legal em relação ao nº de 

es que podemos ter, mas se esta acumulação não funcionar na prática, terá que ser 

repensada no futuro, no sentido da clarificação: da atribuição de competências 

/responsabilidades; da atribuição de funções; da capacidade de resposta dos funcionários.

º Mário dos Santos Martins Júnior, que igualmente se transcreve: --------------------------------

Da análise feita ao documento da organização dos serviços municipais e neste, os gabinetes 

me particularmente dois deles, o gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas e o Gabinete Desenvolvimento Económico e o número de colaboradores, mesmo que 

indicativo, porque isso também é revelador das prioridades da Câmara Municipal.

Porque o concelho de Vagos tem um tecido social caraterizado por um grande número de micro 

e pequenos produtores/investidores e porque estes são e podem ser ainda mais importantes para 

o desenvolvimento do concelho, deixo o desafio ao Sr. Vereador com o pelouro do 

desenvolvimento económico (Eng. João Paulo) e ao Sr Presidente da Câmara, para que 

transformem o Gabinete Desenvolvimento Económico, numa verdadeira peça para o 

desenvolvimento apoiando as empresas, as pessoas e as suas ideias. 

A captação de investimento das médias e grandes empresas é importante, mas as micr

pequenas empresas (agrícolas e complementares, as pescas, o turismo e a indústria, entre 
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Turismo: estratégia e planeamento de produtos turísticos; planeamento de eventos; 

Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as infraestruturas florestais, 

ção dos planos municipais de emergência e outros; 

compete, entre outras, as seguintes funções: 
Organizar um serviço de fiscalização sanitária, coordenado por um médico veterinário; 

Coordenar, e promover, todas as ações necessárias, nas áreas da sua competência, 
nomeadamente, higiene pública veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e 

Proceder à fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições e concursos de animais; 
Fazer cumprir todas as disposições legais constantes em legislação em vigor.» 

----------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

a Cruz Domingues, que a 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Atentas as explicações da Sra Vereadora Engª Sara Caladé, sobre o documento apresentado e 

s, entendemos dar o beneficio da dúvida à proposta, na 

convicção de que a mesma foi amplamente discutida internamente e incorpora sugestões dos 

funcionários, que vão no sentido da melhoria dos serviços. Contudo, olhando para o 

vidas se a organização proposta, será efetiva nas respostas aos 

objetivos do executivo. Em teoria, a acumulação de funções, gera dispersão em relação ao foco 

de cada divisão / unidade. Naturalmente que há aqui uma imposição legal em relação ao nº de 

es que podemos ter, mas se esta acumulação não funcionar na prática, terá que ser 

repensada no futuro, no sentido da clarificação: da atribuição de competências 

/responsabilidades; da atribuição de funções; da capacidade de resposta dos funcionários.” ---- 

---------------------------- 

Da análise feita ao documento da organização dos serviços municipais e neste, os gabinetes 

de Comunicação e Relações 

Públicas e o Gabinete Desenvolvimento Económico e o número de colaboradores, mesmo que 

indicativo, porque isso também é revelador das prioridades da Câmara Municipal. 

r um grande número de micro 

e pequenos produtores/investidores e porque estes são e podem ser ainda mais importantes para 

o desenvolvimento do concelho, deixo o desafio ao Sr. Vereador com o pelouro do 

esidente da Câmara, para que 

transformem o Gabinete Desenvolvimento Económico, numa verdadeira peça para o 

A captação de investimento das médias e grandes empresas é importante, mas as micro e 

pequenas empresas (agrícolas e complementares, as pescas, o turismo e a indústria, entre 



 

 

outras), têm também um papel muito importante no desenvolvimento. É preciso fazer

a informação dos apoios à sua disposição, é preciso ajudá

gestão dos seus projetos, é preciso um acompanhamento continuo, é preciso apoiá

dificuldades com os processos e até incentiva

que o tecido social se desenvolva no seu 

Deve a Secção de Recursos Humanos

com o teor da presente deliberação

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03

em dinheiro de 115.194,54 € (cento e quinze 

cêntimos). ----------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conheci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – PAGAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

“- O.P. nº. 377 – Encobarra 

pagamento do Auto nº 26 – Centro Escolar Fonte de Angeão. Fatura nº 2562;

 - O.P. nº. 379 – Vitor Almeida & Filhos, S.A., no valor de 31.501,37 

Revisão de Preços Definitivo nº 1

nº 29/2013”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

Administrativa e Jurídica (Expe

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. ----------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

-------------------------------------------------------------------

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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outras), têm também um papel muito importante no desenvolvimento. É preciso fazer

a informação dos apoios à sua disposição, é preciso ajudá-las nos processos de candidatura e 

gestão dos seus projetos, é preciso um acompanhamento continuo, é preciso apoiá

dificuldades com os processos e até incentiva-los a ir atrás dos apoios à sua atividade. É preciso 

que o tecido social se desenvolva no seu todo duma forma equilibrada, logo sustentável.”

Deve a Secção de Recursos Humanos, da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------------------

Tesouraria respeitante ao dia 03 de março de 2014, o qual acusa um saldo 

cento e quinze mil, cento e noventa e quatro euros e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

icipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 

Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 110.811,82 

Centro Escolar Fonte de Angeão. Fatura nº 2562; 

Vitor Almeida & Filhos, S.A., no valor de 31.501,37 €, para pagamento do Auto de 

Revisão de Preços Definitivo nº 1 – Abertura de Estrada entre rotundas de Fontão e Carregosa. Fatura 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbaníst

ediente Geral), no período de 14 a 27 de fevereiro de 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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outras), têm também um papel muito importante no desenvolvimento. É preciso fazer-lhe chegar 

essos de candidatura e 

gestão dos seus projetos, é preciso um acompanhamento continuo, é preciso apoiá-los nas suas 

los a ir atrás dos apoios à sua atividade. É preciso 

todo duma forma equilibrada, logo sustentável.”. ------- 

proceder em conformidade 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 

, o qual acusa um saldo 

 cinquenta e quatro 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

Construções, S.A., no valor de 110.811,82 €, para 

€, para pagamento do Auto de 

Abertura de Estrada entre rotundas de Fontão e Carregosa. Fatura 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------ 

tão Urbanística e da Divisão 

diente Geral), no período de 14 a 27 de fevereiro de 2014, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 

------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO ----------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos c

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime geral – para aquisição

Deve a Divisão Financeira, proceder 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO 

VAGUEIRA, DO LABREGO E DO AREÃO

A Câmara Municipal, deliberou, por

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E 

IMPRESSÃO ------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o ass

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime geral – para aquisição

impressão. -------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA PLATAFORMA 

ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

----------------------------------------------------------------------------------------

erviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos c

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviço de britagem de resíduos de construção e demolição

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIM

AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DO AREAL DAS PRAIAS DA 

VAGUEIRA, DO LABREGO E DO AREÃO ------------------------------------------------------

deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem do Dia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME

DE SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o ass

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviço de suporte técnico para equipamentos de cópia e 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA PLATAFORMA 

ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------

informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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-------------------------------- 

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

------------------------------------------------------------------------------- 

erviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de britagem de resíduos de construção e demolição ----- 

em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIME GERAL PARA 

DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DO AREAL DAS PRAIAS DA 

--------------------------------------------------------------------- 

da Ordem do Dia. --------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIME GERAL PARA 

DE SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E 

---------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de suporte técnico para equipamentos de cópia e 

----------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA PLATAFORMA 

-------------------------------------------------------------- 

informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 



 

 

direto - regime geral – para aquisição

contratação pública. ----------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-------------------------------------------------

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ATUAÇÃO MUSICAL DA BANDA PLAN, NO ÂMBITO 

DO EVENTO “SEMANA CULTURAL 2014”

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrant

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

do evento “Semana Cultural 2014”

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – SUBSÍDIOS -----------------------------------------------------------------------------------

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

Presente proposta do senhor Presidente da C

“Proposta 

Data: 21-02-2014  

Assunto: Associações desportivas 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por

atualmente em vigor no Município de Vagos;

2.  A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, Anexo 1 

– Critérios e Subsídios do Subprograma 1;

3. Os apoios consagrados no Subprograma 1 

Regular; 

4. Que os processos de candidatu

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas Associações 

os seguintes subsídios: 

 

Nome Associação

ADC Sosense 

ADCF Santo André 

 

Fazem parte integrante desta informação os anexos com as matrizes de cálculo, para apuramento dos 

valores de subsídios a atribuir.  

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

aquisição de serviços de implementação e gestão da plataforma eletrónica de 

--------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ATUAÇÃO MUSICAL DA BANDA PLAN, NO ÂMBITO 

DO EVENTO “SEMANA CULTURAL 2014” -------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrant

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de atuação musical da Banda Plan, no âmbito 

do evento “Semana Cultural 2014”. ------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ---------------------------------

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 21 de fevereiro de 2014, que a seguir se transcreve:

 Para: Reunião de Câmara 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios 

O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, Anexo 1 

Critérios e Subsídios do Subprograma 1; 

Os apoios consagrados no Subprograma 1 – Apoio ao Desenvolvimento da Prática Desportiva 

Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 1 do artigo 14º;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas Associações 

Nome Associação Subsídio a atribuir

8.212,50 

3.596,75 

Fazem parte integrante desta informação os anexos com as matrizes de cálculo, para apuramento dos 

 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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implementação e gestão da plataforma eletrónica de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ATUAÇÃO MUSICAL DA BANDA PLAN, NO ÂMBITO 

--------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

serviço de atuação musical da Banda Plan, no âmbito 

-------------------------------------- 

deliberação. ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- 

014, que a seguir se transcreve:   

O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por PMAAD,  

A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, Anexo 1 

Apoio ao Desenvolvimento da Prática Desportiva 

ras cumpriram o estipulado no nº 1 do artigo 14º; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas Associações 

Subsídio a atribuir 

8.212,50 € 

3.596,75 € 

Fazem parte integrante desta informação os anexos com as matrizes de cálculo, para apuramento dos 



 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.

O Presidente da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.)»

A Câmara Municipal deliberou, 

dos Santos Martins Júnior, atribuir à ADC Sosense, o subsídio n

e doze euros e cinquenta cêntimos), e 

quinhentos e noventa e seis euros e setenta e cinco cêntimos). 

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto:

“Sem pôr em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que 

porque é uma questão premente de justiça

  Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS 

EFETUADOS EM 2013 --------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Oficio do Comandante 

fevereiro de 2014, enviando o resumo dos serviços efetua

referente ao ano de 2013

• Despacho do senhor Preside

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Deve a Secção de Expediente Geral

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng

os órgãos sociais do Centro de Educação e Recreio (CER), 

com a participação do senhor Vereador. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS 

TAXAS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Requerimento do CER 

solicitar “a isenção das

para o baile de carnaval

Março”; --------------------------------------

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

i e do PMAAD em vigor. 

O Presidente da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.)»” --------------------------------------------------------------

 por maioria, com um voto de abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

atribuir à ADC Sosense, o subsídio no valor de 8.212,50 €

e doze euros e cinquenta cêntimos), e à ADCF Santo André, o subsídio no valor de 3.596,

os e setenta e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto:

causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

premente de justiça”. -------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RESUMO DE SERVIÇOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficio do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com a refª 

fevereiro de 2014, enviando o resumo dos serviços efetuados pelo Corpo de Bombeiros

ao ano de 2013; ---------------------------------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de fevereiro de 2014. ------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

Deve a Secção de Expediente Geral, da Divisão Administrativa e Jurídica, juntar ao processo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

os órgãos sociais do Centro de Educação e Recreio (CER), pelo que a deliberação que segue

com a participação do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do CER – Centro de Educação e Recreio de Vagos, de 20 de fevereiro de 2014, a 

“a isenção das taxas referentes à licença especial de ruído e da licença de realização

baile de carnaval que se irá realizar no salão de festas do CER, no próxi

--------------------------------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

-------------------------------------------------------------- 

por maioria, com um voto de abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

€ (oito mil, duzentos 

3.596,75 € (três mil, 

------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto: ----- 

causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição 

enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

trabalhe neste plano seriamente, 

------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESUMO DE SERVIÇOS 

---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com a refª 01/2014, de 07 de 

dos pelo Corpo de Bombeiros, 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------- 

processo. -------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

º João Manuel da Cruz Domingues, por integrar 

pelo que a deliberação que segue não contou 

------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Centro de Educação e Recreio de Vagos, de 20 de fevereiro de 2014, a 

taxas referentes à licença especial de ruído e da licença de realização, 

no salão de festas do CER, no próximo dia 01 de 

------------------------------------------------------------------- 



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, e

solicitado e remetendo para a reuni

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Secção de Expediente Geral

com o teor da presente deliberação

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as sua

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Minuta do Contrato Escrito de E

• Garantia bancária nº N00391157, do montante de 11.438,11 

oito euros e onze cêntimos), correspondente a 5% do valor da adjudicação

• Informação do coordenador técnico, Mário Dinis, de 24 de fevereiro

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 25 de fevereiro de 2014

contrato”; --------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng

Reunião da CM”. ---------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Presidente da Câmara a outorgar o Contrato

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – BRAGA & FERNANDES, LDA, 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Requerimento de Braga & Fernandes, Ldª, de 21 de novembro de 2013, a solicitar 

total ou parcial da Garantia Bancária nº 720050335559/08 relativa à Li

1/08”; -------------------------

• Auto de Vistoria, de 20 de novembro de 2013; 

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2014, deferindo o 

para a reunião de câmara para ratificação. --------------------------------

pal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. -------------------------------------

Secção de Expediente Geral, da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as sua

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B – OBRAS MUNICIPAIS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROC. E06/2013 – PAVIAZEMÉIS 

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta do Contrato Escrito de Empreitada, da obra “Acessos ao Estádio Municipal”

tia bancária nº N00391157, do montante de 11.438,11 € (onze mil, quatrocentos e trinta e 

oito euros e onze cêntimos), correspondente a 5% do valor da adjudicação; --------------

Informação do coordenador técnico, Mário Dinis, de 24 de fevereiro de 2014; 

er do CDEP, arq. Pedro Castro, de 25 de fevereiro de 2014: “ De aprovar a minuta do 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2014

----------------------------------------------------------------------------------------

pal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgar o Contrato. -------------------------------------------------------------------------

eve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRAGA & FERNANDES, LDA, – PROCº 2/05 – LAVANDEIRA – PEDREIRA 6662 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Requerimento de Braga & Fernandes, Ldª, de 21 de novembro de 2013, a solicitar 

total ou parcial da Garantia Bancária nº 720050335559/08 relativa à Licença de Exploração nº 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Auto de Vistoria, de 20 de novembro de 2013; ------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2014, deferindo o 

-------------------------------- 

------------------------- 

proceder em conformidade 

-------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas funções. ------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAVIAZEMÉIS – 

MINUTA DO CONTRATO -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mpreitada, da obra “Acessos ao Estádio Municipal”; -------------- 

€ (onze mil, quatrocentos e trinta e 

-------------------------- 

de 2014; ---------------------- 

“ De aprovar a minuta do 

----------------------------------------------------------------- 

de 2014: “Concordo. À 

------------------------------------------------------------------------- 

e autorizar o senhor 

------------------------------- 

proceder em conformidade com o teor da presente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDREIRA 6662 ------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerimento de Braga & Fernandes, Ldª, de 21 de novembro de 2013, a solicitar “a devolução 

cença de Exploração nº 

----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 



 

 

• Informações da técnica superior, 

janeiro de 2014; ---------------

• Parecer da CDGU, eng.

“Exma Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com a informação prestada. Deverá notificar

requerente conforme ponto1. da informação. Deverá submeter

conforme pontos 2. e 3., quanto à redução d

conhecimento à C.C.D.R.C.

• Despacho da senhora Vere

transcreve: “Cumpra-se

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

2/3 do valor da Garantia Bancária (

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

---------------------------------------------------------------------------------------------

2 – EMILIA DOS ANJOS SANTOS VENTURA 

DO ÓNUS DE RENÚNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Requerimento nº 1862/14, de 28 de fevereiro de 2014; 

• Declaração do ónus de renúncia, de 24

• Despacho da senhora Vereadora, eng

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – MÁRIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO E VERA LÚCIA FILIPE AFONSO 

115/10 – VAGOS – DECLARAÇÃO DO ÓNUS DE RENÚ

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Requerimento nº 1903/14, de 28 de fevereiro de 2014; 

• Declaração do ónus de renúncia, de 24

• Despacho da senhora Vereadora, eng

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Deve a Divisão de Gestão Urbaníst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

e um minuto. -------------------------

 

Ata n.º 05/2014, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos

da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 06 de dezembro de 2013

----------------------------------------------------------------------------

.ª Isabel Trindade, de 14 de fevereiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

Exma Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com a informação prestada. Deverá notificar

requerente conforme ponto1. da informação. Deverá submeter-se à deliberação da Exma C.M., 

conforme pontos 2. e 3., quanto à redução da caução, posteriormente, deverá ser dado 

conhecimento à C.C.D.R.C. (parte final do ponto 3). À consideração superior”

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 fevereiro de 2014

se. À Reunião de Câmara”. --------------------------------------------------------

pal deliberou, por unanimidade, comunicar à CCDR-C, que foi autorizada a

2/3 do valor da Garantia Bancária (caução). -------------------------------------------------------------

Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMILIA DOS ANJOS SANTOS VENTURA – PROCº 26/2013 – VAGOS –

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requerimento nº 1862/14, de 28 de fevereiro de 2014; --------------------------------------------------

Declaração do ónus de renúncia, de 24 de fevereiro de 2014; -------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014. 

tomou conhecimento. ---------------------------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, juntar ao processo. ----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁRIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO E VERA LÚCIA FILIPE AFONSO 

DECLARAÇÃO DO ÓNUS DE RENÚNCIA --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requerimento nº 1903/14, de 28 de fevereiro de 2014; --------------------------------------------------

Declaração do ónus de renúncia, de 24 de fevereiro de 2014; -------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, juntar ao processo. ----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Gabriela Cabano, de 06 de dezembro de 2013 e 06 de 

-------------------------------- 

, que a seguir de transcreve: 

Exma Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com a informação prestada. Deverá notificar-se o 

se à deliberação da Exma C.M., 

a caução, posteriormente, deverá ser dado 

(parte final do ponto 3). À consideração superior”; -------------------- 

de 2014, que igualmente se 

--------------------------------- 

, que foi autorizada a redução de 

---------------------------------------------------------- 

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

---------------------------------- 

– DECLARAÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

o de 2014. -------------------- 

---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÁRIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO E VERA LÚCIA FILIPE AFONSO – PROCº 

-------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

o de 2014. -------------------- 

---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

e por mim, Paula Cristina 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas 

----------------------------- 


