
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 6/13, de 26 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

  

ATA Nº 6/13 

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

--------- No dia 26 de fevereiro de 2013, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª Albina Maria 

Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira 

Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a senhora 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------- 
«Proposta 

Considerando:  

1. A proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais, aprovada na reunião da Câmara 

Municipal do dia 20 de novembro e na sessão da Assembleia Municipal do dia 28 de dezembro, ambas 

em 2012; 

2. O disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabeleceu um novo regime jurídico da 

organização dos serviços das Autarquias Locais.  

3. Que em 29 de agosto do corrente ano foi publicada a Lei n.º 49/2012, que procede à adaptação à 

administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de 

agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que 

aprova 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 competências, tudo de acordo com os 

limites fixados pela Assembleia Municipal e como descrito no Anexo I. 

Vagos, aos 21 de fevereiro de 2013 - O Presidente da Câmara - (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO I 

 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

 

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições 

e competências das respectivas unidades orgânicas e gabinetes 

 

Artigo 1.º 

Unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas 

 

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

 

1 - Divisão Administrativa e Jurídica - DAJ; 

 

 1.1 – Secção de atendimento ao cidadão; 

  

 1.2 – Secção de expediente geral; 

 

 1.3 – Secção de recursos humanos; 

 

 1.4 – Secção de património e notariado; 

 

 1.5 – Secção de arquivo; 

 

2 - Divisão de Educação, Cultura e Ação Social - DECAS; 

 

3 - Divisão Financeira - DF; 

 

 3.1 – Secção de contabilidade; 

 

 3.1 – Secção de Armazéns e Economato; 

 

4 - Divisão de Equipamentos e Projetos - DEP; 

 

4.1 - Secção Administrativa D.E.P; 

 

5 - Divisão de Gestão de Infraestruturas - DGI; 

 

 5.1 – Secção Administrativa D.G.I; 

 

6 - Divisão de Gestão Urbanística - DGU; 

 

6.1 -  Secção Administrativa D.G.U; 

 

Artigo 2.º 
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Gabinetes 

 

São constituídos os seguintes gabinetes: 

 

a) Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação; 

 

b) Gabinete de Fiscalização Sanitária; 

 

c) Gabinete de Proteção Civil; 

 

d) Gabinete de Comunicação e Relações Públicas; 

 

e) Gabinete Técnico Florestal; 

 

f) Gabinete de Sistemas de Informação; 

 

g) Gabinete de Modernização Administrativa. 

 

 

Artigo 3.º 

Competências comuns aos dirigentes intermédios do 2º e 3º graus 

 

Aos dirigentes intermédios do 2º e 3º grau 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 orgânica, a correspondência e eles 

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 que sejam incumbidos pelo Presidente da Câmara Municipal e 

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 respectiva unidade 

orgânica; 

 

g) Definir os objectivos de actuação da sua unidade orgânica, tendo em conta os objectivos 

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

vista à execução dos planos de actividades, e à prossecução dos resultados obtidos e a 

alcançar; 

 

i) Garantir a coordenação das actividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços 

na sua dependência; 

 

j) Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afectos à 

sua unidade orgânica, optimizando os meios e adoptando medidas, que permitam 

simplificar e 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) Efectuar 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 respectivo 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 adoptar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as acções a 

desenvolver para o cumprimento dos objectivos daquele, de forma a garantir o empenho e 

a assunção de responsabilidades por parte de cada um deles; 

 

n) Proceder, de forma objectiva, 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 objectivos e promove o espírito de equipa; 

 

o) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade 

orgânica, e propor a frequência das acções consideradas adequadas ao suprimento das 

mesmas, sem prejuízo do direito à autoformação; 

 

p) Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período 

normal de trabalho, por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; 

 

q) Autorizar a emissão das certidões de documentos arquivados na respectiva unidade 

orgânica, excepto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a 

restituição daqueles aos interessados. 

 

r) 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;  

s) Emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de pedidos de parecer a 
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submeter à administração central. 

 

Artigo 4.º 

Divisão Administrativa e Jurídica - DAJ 

 

1 — A DAJ é dirigida por um dirigente do 2º grau, directamente dependente do Presidente da 

Câmara Municipal ou do vereador com competências delegadas. 

 

2 — O chefe de divisão exerce, por inerência, as funções de notariado privativo, nos atos e 

contratos em que a autarquia local for outorgante, salvo deliberação da Câmara Municipal em 

sentido diverso; 

 

3 — A DAJ engloba os seguintes serviços: 

 

a) Serviço Jurídico; 

  

b) Serviço de Fiscalização Municipal; 

 

c) Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção; 

 

d) Serviço de Segurança, higiene e Saúde no Trabalho; 

  

e) Secção de Atendimento ao Cidadão; 

 

f) Secção de Expediente Geral; 

 

g) Secção de Recursos Humanos; 

 

h) Secção de Património e Notariado; 

 

i) Secção de Arquivo. 

 

4 — À DAJ competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Prestar apoio técnico e administrativo às actividades por si desenvolvidas, bem como 

pelos órgãos e restantes serviços municipais que não disponham de apoio próprio; 

 

b) Assegurar a direcção do pessoal da unidade orgânica;  

 

c) Promover a execução e o controlo do plano de actividades, assim como do orçamento da 

unidade orgânica; 

 

d) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do 

respectivo Presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe 

competem; 
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e) Certificar os factos e os actos, que constem dos arquivos da Câmara Municipal; 

 

f) Assegurar, de forma centralizada, o recrutamento, selecção e contratação de pessoal; 

 

g) Preparar a documentação orientadora ou regulamentar de actuações em matérias 

relacionadas com o pessoal; 

 

h) Coordenar e controlar o atendimento público dos serviços da unidade orgânica; 

 

i) Assegurar o expediente geral da Câmara Municipal; 

 

j) Promover a organização do sistema de registo e controlo da correspondência, assim 

como a actualização do plano de classificação de expediente e arquivo; 

 

k) Garantir o normal desenvolvimento e respectivo controlo, de todos os processos de 

expediente geral; 

 

l) Assegurar a gestão da actividade de emissão de licenças e a cobrança das taxas 

regulamentares, afectas à unidade orgânica; 

 

m) Coordenar a gestão do Arquivo Municipal; 

 

n) Assegurar a administração dos serviços auxiliares; 

 

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

 

p) Acompanhar a acção da fiscalização municipal, na dependência da unidade orgânica; 

 

q) Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços municipais; 

 

r) Velar no cumprimento da legalidade dos atos da Câmara Municipal, sugerindo a adoção 

de procedimentos que tenha por adequados e corretos; 

 

5 – Ao Serviço Jurídico competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos atos administrativos 

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, designadamente por solicitação desta ou 
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dos serviços; 

 

e) Dar os pareceres solicitados pelos diferentes serviços do município. 

 

6 – Ao Serviço de Fiscalização Municipal compete, entre outras, a função de assegurar a 

fiscalização das posturas e regulamentos municipais; 

 

7 – Ao Serviço de Higiene, Apoio e Manutenção competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Zelar pela limpeza do edifício dos Paços do Concelho e respectivos mobiliários e 

equipamentos; 

 

b) Garantir as comunicações via telefone entre serviços e com o exterior, nas melhores 

condições possíveis, com sigilo, celeridade e eficácia; 

 

8 – Ao serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho competem, 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) Efectuar inspecções periódicas de verificação dos locais de trabalho visando analisar o 

cumprimento das medidas preventivas e correctivas adoptadas; 

 

e) Propor as aquisições necessárias relativas a fardamentos e outros equipamentos de 

protecção colectiva e individual; 

 

f) Suprimir as causas susceptíveis 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 no trabalho; 

 

j) Contribuir 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 
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acidentes 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 condições em que o trabalho é prestado; 

 

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 de evacuação 

dos trabalhadores, as medidas que devem ser adoptadas 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 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 instalações da Câmara Municipal para o universo dos 

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. 

 

Artigo 5.º 

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social - DECAS 

 

1 – A DECAS é dirigida por um dirigente do 3º grau, diretamente dependente do Presidente da 

Câmara ou do vereador com competências delegadas. 

 

2 – A DECAS engloba os seguintes serviços: 

  

a) Serviço de Educação; 

 

b) Serviço de Cultura, Biblioteca e Arquivo; 

 

c) Serviço de Ação Social; 
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3 – À DECAS competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços que lhe estão adstritos bem 

como a 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 de Vagos e dos despachos 

do respetivo presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas 

que lhe competem; 

 

d) Elaborar estudos sobre a rede escolar do concelho; 

 

e) Elaborara estudos sobre a situação educativa da rede escolar; 

 

f) Apresentar propostas para o desenvolvimento da rede escolar; 

 

g) Apresentar propostas de projetos para o desenvolvimento educativo do concelho; 

 

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) Apresentar propostas para o desenvolvimento de equipamentos culturais no concelho; 

 

k) Elaborar estudos de desenvolvimento sobre a situação social do concelho; 

 

l) Inventariar, e propor, ações de recuperação, conservação e promoção do património 

cultural e histórico do concelho; 

 

m) Estabelecer ligações com as entidades da Administração Pública Central, com 

competências nas áreas da defesa e da conservação do património histórico-cultural, 

com vista ao estabelecimento de politicas para o seu desenvolvimento; 

 

n) Promover, e realizar, ações que permitam aprofundar e divulgar, sob diversas formas, 

aspetos socioculturais e históricos do concelho; 

 

o) Inventariar, e propor, ações de recuperação, conservação e promoção do património 

museológico do concelho; 

 

p) Promover, e realizar, ações que permitam aprofundar e divulgar, sob diversas formas, 

aspetos socioculturais e históricos do concelho, nomeadamente, através da animação 

dos museus e incentivo à sua utilização; 

 

q) Conservar o espólio museológico; 
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r) Propor normas de organização e funcionamento dos museus; 

 

4 – Ao serviço de Educação competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Garantir a representação da autarquia local em comissões, delegações e outros grupos 

constituídos para apreciar matérias na área da sua competência; 

 

b) Desenvolver contactos, e propor a celebração de acordos e protocolos de cooperação, 

com instituições educativas; 

 

c) Coordenar e apoiar o Conselho Municipal de Educação; 

 

d) Gerir o pessoal não docente da Educação Pré-escolar e do Ensino Obrigatório, da 

competência do Município; 

 

e) Organizar e gerir os transportes escolares; 

 

f) Organizar e gerir a Componente de Apoio à Família da Educação Pré-escolar; 

 

g) Organizar e gerir os refeitórios escolares; 

 

h) Organizar e gerir o Programa de Fornecimento de Refeições Escolares; 

 

i) Organizar e gerir o programa de enriquecimento curricular; 

 

j) Cooperar e apoiar a comunidade educativa na implementação de projetos de 

desenvolvimento local. 

 

5 – Ao serviço de Cultura, Biblioteca e Arquivo competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Propor e colaborar na elaboração do plano de atividades anual das ações de animação 

cultural a desenvolver, motivando a participação das associações; 

 

b) Assegurar a articulação das atividades de ação cultural, com outras iniciativas 

desenvolvidas na unidade orgânica e por outros serviços municipais; 

 

c) Dar apoio e fomentar as artes tradicionais da região, e promover estudos e edições de 

recolha e divulgação da cultura popular e tradicional; 

 

d) Organizar, e manter atualizado, o ficheiro das associações, salas de espetáculo e outros 

espaços culturais, para fins de conservação, estatística e informação; 

 

e) Apoiar o desenvolvimento do associativismo; 

 

f) Elaborar propostas sobre o desenvolvimento da biblioteca Municipal e respetivos pólos 
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de funcionamento; 

 

g) Programar e gerir a atividade da Biblioteca Municipal e dos seus pólos; 

 

h) Conceber, planear e implementar sistemas de gestão integrada de arquivos; 

 

i) Desenvolver sistemas de organização, classificação e avaliação dos documentos; 

 

j) Conceber instrumentos de pesquisa, tais como guias, inventários, catálogos, índices e 

outros; 

 

k) Apoiar o utilizador, orientando-o na pesquisa documental; 

 

l) Coordenar os trabalhos que tenham em vista a conservação e o restauro dos 

documentos; 

 

m) Promover ações de difusão documental; 

 

n) Conceber e coordenar a produção editorial; 

 

o) Emitir certidões da documentação arquivada; 

 

6 – Ao serviço de Ação Social competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar o levantamento da situação socioeconómica referente à habitação de renda 

social, nomeadamente, em articulação com outras entidades; 

 

b) Acompanhar, e divulgar, as medidas e ou programas, no âmbito da habitação social; 

 

c) Promover a organização e a apreciação dos processos de concurso de habitação 

social; 

 

d) Assegurar os trâmites processuais relativos à atribuição de habitação; 

 

e) Elaborar estudos, que detetem as carências de habitação, identifiquem as áreas de 

parques habitacionais degradados, e fornecer dados sociais e económicos, que 

determinen as prioridades de atuação; 

 

f) Propor, e desenvolver, os serviços de apoio a grupos de indivíduos específicos, a 

famílias e à comunidade, no sentido de desenvolver o bem estar social; 

 

Artigo 6.º 

Divisão  Financeira - DF 

 

1 — A DF é dirigida por um dirigente do 2º grau, directamente dependente do Presidente da 

Câmara Municipal ou do vereador com competências delegadas. 
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2 — A DF engloba os seguintes serviços: 

 

a) Secção de Contabilidade; 

 

b) Secção de Armazéns e Economato; 

   

c) Serviço de Aprovisionamento; 

 

3 — À DF competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento das subunidaddes 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 competências delegadas, nas áreas que 

lhe competem; 

 

c) Assegurar a preparação do projecto 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; 

 

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; 

 

f) Assegurar a organização, para aprovação superior, dentro dos prazos estabelecidos, 

dos 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 acções 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; 
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l) Promover a execução e o controlo do plano de actividades, assim como do orçamento 

da 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 comparar os resultados das actividades, e 

outros dados indispensáveis à 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 visar os documentos de despesa; 

 

4– Ao Serviço de Aprovisionamento competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

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

procedimentos; 

 

b)Controle 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; 

 

Artigo 7.º 

Divisão de Equipamentos e Projetos - DEP 

 

1 — A DEP é dirigida por um dirigente do 2º grau, directamente dependente do Presidente da 

Câmara Municipal ou do vereador com competências delegadas. 

 

2 — A DEP compreende os seguintes serviços: 

 

a) Secção Administrativa da DEP; 

 

b) Serviço de Empreitadas; 

 

c) Serviço de Projetos; 

 

d) Serviço de Equipamentos Desportivos; 

 

e) Serviço de Edifícios; 

 

3 — À DEP competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços e da subunidade orgânica que 

lhe estão adstritos, bem como direcção do pessoal da unidade orgânica; 
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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) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do Ambiente no Município, 

nas sua diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para salvaguardar e 

melhorar as condições gerais existentes, com especial atenção à incidência na saúde 

publica; 

 

d) A 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 delibere levar a 

efeito; 

 

g) Fomentar, e incentivar, iniciativas, com vista a incrementar o desenvolvimento 

desportivo na área do concelho; 

 

4– Ao serviço de Empreitadas, competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Organizar e manter atualizado o arquivo dos processos de empreitadas; 

 

b) Gerir os processos de empreitadas da responsabilidade do município; 

 

5 – Ao serviço de Projetos, competem, 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 acompanhamento técnico de obras; 

 

d) Elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais, bem como elaboração de 

desenhos técnicos; 

 

6 – Ao Serviço de Equipamentos Desportivos, compete, entre outras, a função de assegurar a 

gestão das instalações e equipamentos desportivos e recreativos do concelho; 

 

7 - Ao Serviço de Edifícios, competem, entre outras, as seguintes funções: 
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a) Apreciar pedidos de construção e ampliação de edifícios municipais, coordenando e 

controlando a sua execução; 

 

b) Colaborar na análise dos projetos das obras municipais, a executar por administração 

direta; 

 

Artigo 8.º 

Divisão de Gestão de Infra-estruturas - DGI 

 

1 — A DGI é dirigida por um dirigente do 2º grau, directamente dependente do Presidente da 

Câmara Municipal ou de vereador com competências delegadas. 

 

2 — A DGI compreende os seguintes serviços: 

 

a) Secção Administrativa da DGI; 

 

b) Serviço de Infra-estruturas; 

 

c) Serviço de Máquinas e Viaturas; 

 

d) Serviço de Manutenção e Equipamentos; 

 

e) Serviço de Higiene e Limpeza Urbana; 

 

f) Serviço de Manutenção de Trânsito e Sinalética; 

 

g) Serviço de Espaços Verdes; 

 

h) Serviços de Vias de Comunicação; 

 

3 — À DGI competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços 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 entendam efetuar, por 

administração direta; 

 

d) Promover, e coordenar, a recolha de resíduos sólidos urbanos; 

 

e) Dirigir o sistema de higiene e limpeza pública, garantindo eficiência e eficácia no 

trabalho desempenhado; 
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f) Propor medidas sobre normas regulamentares, em matéria de saúde, higiene e 

limpeza públicas e de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

 

4- Ao Serviço de infra-estruturas, competem, entre outras, a função de assegurar a gestão das 

infra-estruturas dependentes da unidade orgânica; 

 

5 – Ao Serviço de Máquinas e Viaturas, competem, 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 indispensáveis ao 

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 e viatura, de forma  

a 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 molde a não pôr em causa ou atrasar os 

serviços deles dependentes; 

 

f) Executar quaisquer outras tarefas relacionadas com a gestão e aproveitamento das 

máquinas e viaturas municipais; 

 

6 - Ao Serviço de Manutenção e equipamentos, competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Assegurar a organização e gestão das oficinas municipais e a sua correta utilização; 

 

b) Exercer, de forma permanente, o controlo fisico e financeiro dos serviços e trabalhos 

oficinais realizados; 

 

c) 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; 

 

d) 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; 

 

7 – Ao serviço de Higiene e Limpeza Urbana, competem, entre outras, as seguintes funções: 
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a) Assegurar a recolha, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos 

urbanos; 

 

b) Propor itinerários e horários de recolha; 

 

c) Distribuir e controlar, os veículos utilizados na limpeza pública; 

 

d) Orientar a atividade dos varredores, e as ações de lavagem dos arruamentos; 

 

e) Comunicar, a nível superior, as situações detetadas, que contrariem normas 

regulamentares, em matéria de higiene e limpeza pública; 

 

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

ao setor; 

 

g) Promover o combate às pragas, em todas as instalações municipais; 

 

8 – Ao Serviço de Manutenção de Trânsito e Sinalética, competem, entre outras, as seguintes 

funções: 

 

a) Assegurar a manutenção e conservação da sinalética no concelho; 

 

b) Promover a execução de projetos de implementação e alteração da sinalética das 

vias de comunicação no concelho; 

 

c) Elaborar e manter actualizado o cadastro da sinalética existente no concelho, por 

freguesia; 

 

d) Coordenar a colocação, substituição e manutenção dos sinais de trânsito; 

 

9 – Ao Serviço de Espaços Verdes, competem, 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 áreas de cedência, incluindo 

espaços envolventes das urbanizações; 

 

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 da 

arborização das praças, jardins e demais logradouros públicos; 

 

e) Providenciar a organização e manutenção actualizada do cadastro de arborização 

das áreas urbanas; 
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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; 

 

10 – Ao serviço de Vias de Comunicação, competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Promover a realização de obras nas vias públicas, por administração direta, 

especificando os materiais a serem aplicados; 

 

b) Assegurar a manutenção das indicações toponímicas; 

 

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

ao setor; 

 

d) Assegurar o fornecimento atempado de materiais, a utilizar nas obras, e promover a 

sua utilização racional; 

 

Artigo 9.º 

Divisão de Gestão Urbanística - DGU 

 

1 — A DGU é dirigida por um dirigente de 2º grau, directamente dependente do Presidente da 

Câmara Municipal ou de vereador com competências delegadas. 

 

2 — A DGU engloba os seguintes serviços: 

 

a) Secção Administrativa da DGU; 

 

b) Serviços Técnicos de Análise Urbanística; 

 

c) Serviços Técnicos de Planeamento. 

 

3 — À DGU competem, 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 direcção do pessoal que os integram; 

 

b) Organizar e manter actualizado o arquivo da Divisão; 

 

c) Propor e proceder à elaboração, revisão e alteração dos instrumentos de gestão 

territorial; 
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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 – Aos Serviços Técnicos de Análise Urbanística, competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) 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 municipal; 

 

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

isentas ou dispensadas de autorização ou licenciamento; 

 

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 Plano Diretor Municipal e em 

todos os 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; 

 

5 – Aos Serviços Técnicos de Planeamento, competem, entre outras, as seguintes funções: 

a) Dar parecer e submeter à apreciação superior os planos municipais de ordenamento 

do 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 Informação Geográfica (SIG); 

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

g) Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos, análises técnicas e informações de 

apoio à unidade orgânica; 

h) Prestar apoio aos serviços do município na geo-referênciação de informação 

alfanumérica e 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 formato SIG, bem 

como disponibiliza a informação geográfica para as outras divisões da Câmara 

Municipal. 

Artigo 10.º 

Competência dos Gabinetes 

 

1 – Ao Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação competem, entre outras, as seguintes 

funções: 

 

 a) Assessorar o Presidente da Câmara Municipal e os vereadores com competências 

delegadas, nos domínios da preparação da sua atuação, colhendo e tratando os 

elementos necessários para a eficaz eleboração das propostas por si subscritas, a 

submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a tomada de decisão, no âmbito 

dois 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 e 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 necessários à realização das reuniões do 

Presidente da Câmara Municipal e dos Vereadores 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 o Presidente da Câmara Municipal ou para os vereadores com 

competências delegadas, coordenando entrevistas, sempre que se julgue necessário; 

 

 g) Preparar os contactos exteriores do Presidente da Câmara Municipal e dos 

vereadores com competências delegadas, fornecendo os documentos que permitam a sua 

análise prévia; 

 

 h) Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o expediente do Presidente 
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da Câmara Municipal; 

 

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

correspondência do Presidente da câmara Municipal e dos vereadores com competências 

delegadas; 

 

 j) Promover a organização e manutenção do arquivo do Presidente da Câmara 

Municipal e dos vereadores com competências delegadas; 

 

 k) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria 

técnica e administrativa, e de secretariado. 

 

2 – Ao Gabinete de Fiscalização Sanitária competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

 a) Organizar um serviço de fiscalização sanitária, coordenado por um médico 

veterinário; 

 

 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, profilaxia e vigilância epidemiológica; 

 

 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. 

  

3 – Ao Gabinete de Proteção Civil, integra o Comandante Operacional Municipal, e compete 

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 actualização do plano municipal de emergência e os 

especiais, 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 para o serviço municipal de proteção civil; 

 

 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 sua ocorrência, promovendo a sua 

cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua manifestação, e a avaliar e 
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minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 

 

 e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no 

concelho, bem como sobre elementos relativos às condições de  ocorrência, às medidas 

adoptadas para fazer face às respectivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou 

insucesso das ações realizadas em cada caso; 

 

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

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 contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades 

intervenientes, nas ações de proteção civil; 

 

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

mais adequadas; 

 

 j) Propor medidas de segurança, face aos riscos inventariados; 

 

 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 cenários previsíveis; 

 

 n) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentes 

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 competem, entre outras, as seguintes 

funções: 

 

a) Manter a população informada sobre as actividades dos órgãos da autarquia local; 

 

b) Proceder à elaboração e ou gestão dos meios de comunicação adoptados pela 

autarquia local, nomeadamente, SMS, infomail`s, linha azul, e-mail, Boletim Municipal e 

outros que venham a ser implementados; 
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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, toda a informação divulgada pelos órgãos de comunicação 

social referentes ou de interesse para o concelho e para a acção autárquica; 

 

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

 

f) Assegurar a concepção, impressão e distribuição do Boletim Municipal; 

 

g) Elaborar, e editar, comunicados, brochuras e outra documentação informativa 

destinada a manter a população local informada sobre as actividades dos órgãos da 

autarquia; 

 

h) Manter organizado o arquivo de documentação de notícias com interesse para o 

concelho; 

 

i) Acompanhar a Câmara Municipal, as iniciativas da autarquia local e as realizadas no 

concelho, procedendo à elaboração de reportagens e notícias, bem como ao registo 

fotográfico 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 adoptar; 

 

l) Acompanhar, e apoiar, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais e outros, as 

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, desenvolver e implementar campanhas, 

produtos e meios de divulgação necessários aos vários sectores de actividade a 

prosseguir, competindo-lhe, ainda, catalogar, registar e manter actualizada a base de 

dados de materiais e produtos, de forma a garantir a sua racionalização e a reutilização; 

 

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 definidas pelos responsáveis; 

 

p) Organizar, diariamente, a análise da imprensa, com relevo para a autarquia local; 
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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, mailing`s, infomail`s, desdobráveis, 

flyer`s, convites, publicações, etc.); 

 

t) Catalogar e manter actualizada 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 Vereação. 

 

5 – Ao Gabinete Técnico Florestal competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as infra-estruturas florestais, 

delimitando as zonas de risco de incêndio e as áreas de abandono; 

 

b) Dar apoio técnico à elaboração dos planos municipais de emergência e outros. 

 

c) Colaborar com o Gabinete de Proteção Civil. 

 

6 – Ao Gabinete de Sistemas de informação competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

a) 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 adequadas para a introdução de inovações na organização e 

funcionamento dos serviços. 

 

b) Promover a gestão e a arquitectura dos sistemas de informação do Município; 

 

c) 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; 

 

d) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da 

informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação; 

 

e) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 

utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou projectados. 

 

f) Assegurar a concepção e a manutenção das infra-estruturas 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 
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informáticas, de base de dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, 

assegurando a respectiva gestão e operacionalidade; 

 

h) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais 

instalados, de forma a optimizar 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 respectiva operação; 

 

i) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e 

integridade da informação armazenada e processada e transportada nos sistemas de 

processamento e redes de comunicação utilizados; 

 

j) Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e 

de comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respectivos suportes lógicos 

de base e definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correcta 

utilização de todos os sistemas instalados; 

 

k) Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas 

servidores, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte 

lógico utilitário, assegurando a respectiva manutenção e actualização; 

 

l) Planificar a exploração, parametrizar e accionar o funcionamento, controlo e 

operação dos sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações 

instalados, atribuir, optimizar e desafectar os recursos, identificar as anomalias e 

desencadear as acções de 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 concepção 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 electrónicos de tratamento da informação; 

 

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 serviços, em 

conformidade com as exigências de cada um deles; 

 

s) Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a adequada 

manutenção e protecção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte, 
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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 Modernização Administrativa competem, entre outras, as seguintes funções: 

 

 a) Elaboração de propostas de Regulamentos Municipais; 

 

 b) Elabora, estudo e implementação de circuitos de tramitação interna de processos 

administrativos e sua desmaterialização; 

 

 c) Gestão técnica de projetos de modernização administrativa; 

 

 d) Estudo e desenvolvimento de campanhas para atracão de investimento dos mercados 

de países anglo-saxónicos, gerência de contactos com o meio empresarial. 

 

 e) Acompanhamento nas missões empresariais, quando estas exijam tradução entre as 

partes. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, aprovar a proposta supra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – ACORDO DE PAGAMENTO – VAGA SGPS, LD.ª – MUNICIPIO DE VAGOS – LICINIO RAMOS, 

LD.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou o transito em julgado parcial da sentença no procº 

LICINIO RAMOS, LDª contra o MÚNICIPIO DE VAGOS, a penhora do crédito nesse processo pela VAGA 

SGPS, LDª e a ação executiva para efeitos de pagamento/cumprimento daquela decisão judicial. ------------------- 

Mais informa que está a diligenciar no sentido de chegar a um acordo de pagamento e cumprimento. -------------- 

Informou ainda, que para efeitos da determinação do passivo 2012 a data do transito em julgado e seu 

reconhecimento pela Câmara Municipal será comunicada na próxima reunião deste órgão. --------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – RENÚNCIA AO MANDATO – CLÁUDIA CRISTIANA ROCHA OLIVEIRA ------------------------------ 

Presente pela senhora Vereadora, dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, comunicação via «e-mail», datada de 19 

de fevereiro de 2013, apresentando ao senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a renúncia ao mandato. -------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, nos termos da legislação acima referida, irá proceder à 

convocação do membro substituto, o senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha, residente na Rua da 

Liberdade, n.º 70, Palhal, 3840-325 Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – ACORDO DE PAGAMENTO –  ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. -------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou o transito em julgado da sentença do procº ENCOBARRA 

– ENGENHARIA, S.A. contra o MUNICIPIO DE VAGOS. -------------------------------------------------------------- 

Mais informa que está a diligenciar no sentido de chegar a um acordo de pagamento e cumprimento. -------------- 

Informou ainda, que para efeitos da determinação do passivo 2012 a data do transito em julgado e seu 

reconhecimento pela Câmara Municipal será comunicada na próxima reunião deste órgão. --------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – ACORDO DE PAGAMENTO – JOSÉ FRANCISCO SARABANDO ------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou o transito em julgado da sentença do procº JOSÉ 

FRANCISCO SARABANDO contra o MUNICIPIO DE VAGOS. ------------------------------------------------------- 

Mais informa que está a diligenciar no sentido de chegar a um acordo de pagamento e cumprimento. -------------- 

Informou ainda, que para efeitos da determinação do passivo 2012 a data do transito em julgado e seu 

reconhecimento pela Câmara Municipal será comunicada na próxima reunião deste órgão. --------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- 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 art.º 92, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às quinze horas e 

quarenta minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

________________________________________ 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 

 


