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DESPACHO Nº 4 / 2015 

 
 

ASSUNTO: Designação de responsáveis dos serviços autónomos identificados no ROSM 

 

Considerando que, com a publicação e entrada em vigor do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais (ROSM), e nos termos previstos no nº 5 do art.º 7.º são identificados e 

autonomizados serviços, não sendo considerados como unidades orgânicas flexíveis. 

 

Termos em que, e no uso dos poderes e competências que por lei me são atribuídos, 

determino o seguinte: 

 

I 

Para efeitos do exercício das respetivas funções de coordenação, designo como responsáveis 

dos serviços, os seguintes trabalhadores em funções públicas: 

a) Serviços de Planeamento Estratégico: Arqª. Sandra Ferreira de Almeida; 

b) Serviços de Apoio às Coletividades e Eventos: Drª. Ana Margarida Alves Ferreira Loureiro; 

c) Serviços de Ação Social, Intergeracional e Saúde: Dr. João Domingos Rolo Doce; 

d) Serviços de Cultura e Museologia: Dr. Armando Manuel Barge Bouçon Ribeiro. 

 

II 

Com vista ao exercício da coordenação dos serviços municipais acima indicados, são 

identificadas e estabelecidas para os responsáveis dos mesmos as seguintes funções em 

específico: 

a) Assegurar a coordenação dos recursos humanos afetos aos respetivos serviços, em 

conformidade com as deliberações da Câmara Municipal e as ordens e dire tivas do 

Presidente da Câmara ou do vereador com competências delegadas na respetiva matéria; 

b) Coordenar e organizar as atividades dos respetivos serviços, de acordo com o plano de ação 

definido, proceder à avaliação dos resultados alcançados e elaborar os relatórios de 

atividade; 

c) Elaborar projeto de proposta das grandes opções do plano e orçamento no âmbito das 

competências atribuídas aos respetivos serviços; 

d) Promover o controlo de execução das grandes opções do plano e orçamento no âmbito das 

competências atribuídas aos respetivos serviços; 

e) Elaborar propostas de instruções, circulares normativas, posturas e regulamentos 

necessários ao exercício da atividade e competências atribuídas aos respetivos serviços; 

f) Gerir os recursos afetos ao exercício das competências atribuídas aos respetivos serviços; 

g) Preparar ou visar o expediente, as informações e os pareceres necessárias à decisão dos 

órgãos municipais, Presidente da Câmara ou do vereador com competências delegadas na 

respetiva matéria; 

h) Assistir, sempre que tal for determinado, às reuniões dos órgãos autárquicos e participar 

nas reuniões de trabalho para que for convocado; 

i) Assegurar a execução das deliberações da Câmara Municipal, dos despachos do Presidente 

da Câmara ou do vereador com competências delegadas na respetiva matéria; 

j) Assegurar a recolha, tratamento e divulgação dos elementos informativos relativos às 

atribuições dos respetivos serviços; 

k) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares relativas às atribuições dos 

respetivos serviços; 
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l) Elaborar ou visar pareceres e informações sobre assuntos do âmbito das competências 

atribuídas aos respetivos serviços, designadamente ao nível da modernização e 

informatização dos mesmos; 

m) Executar as tarefas que, no âmbito das suas funções, lhes sejam superiormente solicitadas; 

 

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data. 

 

 

Espinho, 15 de janeiro de 2015 

  

O Presidente da Câmara Municipal, 
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