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REGULAMENTO DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

PREÂMBULO 

 

A estrutura e organização dos órgãos e serviços das Autarquias Locais regem-se pelo Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, assim, e de acordo com o estipulado no artigo 14º do referido 

Decreto-Lei, a Freguesia da Guarda na ausência de uma estrutura interna que estabeleça uma 

racionalidade e operacionalidade dos serviços, elaborou este Regulamento que permite dar uma 

melhor resposta às solicitações decorrentes das novas atribuições e competências. 

Baseando-se nos princípios de unidade e eficácia de ação, da racionalização de meios e 

eficiência na afetação dos recursos públicos, bem como, garantir uma racionalidade e 

operacionalidade dos serviços autárquicos, assegurando que uma maior autonomia de decisão 

tenha sempre como contrapartida uma responsabilidade mais direta dos autarcas. 

Pretendeu-se, pois, que o presente modelo organizacional, respeitasse todos estes princípios, na 

certeza de que os mesmos vão proporcionar a simplificação administrativa, maior eficácia e uma 

nova abordagem com os utentes da Freguesia. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito  

1. O presente regulamento estabelece os princípios organizativos e a estrutura da 

organização e funcionamento dos serviços da Freguesia da Guarda. 

2. O presente regulamento aplica-se a todos os serviços da Freguesia e a todos os 

trabalhadores que prestam serviço diretamente à Freguesia. 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

1. No desempenho das suas competências e atribuições, os serviços da Freguesia devem 

prosseguir os seguintes objetivos: 

a) Realização de uma forma plena e objetiva dos projetos, ações e atividades 

definidos nas grandes opções do plano e orçamento; 

b) Obtenção de elevados índices de melhoria na prestação de serviços à população, 

respondendo prontamente às suas necessidades e aspirações; 

c) Desburocratização e modernização do funcionamento dos serviços, acelerando os 

processos de tomada de decisão; 

d) Dignificação e valorização profissional dos trabalhadores da Freguesia e sua 

responsabilização. 

 

Artigo 3º 

Superintendência e delegação 

1. O Executivo da Junta de Freguesia exercerá permanente superintendência sobre os 

serviços, garantindo, através da adopção das medidas que se tornem necessárias, a correta 
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atuação dos mesmos, para o que promoverá o constante controlo e avaliação do respetivo 

desempenho, bem como a adequação e o aperfeiçoamento das estruturas e métodos de 

trabalho. 

2. O Presidente da Junta de Freguesia pode, nos termos e para os efeitos previstos na 

legislação em vigor, delegar poderes nos vogais. 

3. Nos casos previstos no número anterior, os vogais prestarão ao Presidente da Junta de 

Freguesia, informação detalhada sobre o desempenho das tarefas de que tenham sido 

incumbidos ou, sobre o exercício das competências que neles tenham sido delegadas, 

nomeadamente, através de relação identificativa das decisões que tomaram e que 

impliquem obrigações ou responsabilidades para a Freguesia ou sejam constitutivas de 

direito de terceiros. 

 

CAPÍTULO II 

Estrutura Organizacional 

 

Artigo 4º 

Estrutura Geral  

A Freguesia da Guarda dispõe das seguintes unidades orgânicas para a prossecução das suas 

atribuições, todas na direta superintendência do Executivo: 

I. Serviços Administrativos 

II. Recursos Humanos 

III. Serviços Financeiros 

IV. Ação Social, Educação e Desporto  

V. Serviços Operacionais 

O Organograma da estrutura dos serviços da Freguesia consta de anexo ao presente regulamento. 
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CAPÍTULO III 

Incumbências Comuns 

 

Artigo 5º 

Incumbências Comuns 

1. São incumbências comuns a todas as unidades orgânicas: 

a) Assegurar a execução, na respetiva área de atuação, das deliberações do executivo da 

Freguesia, assim como as diretrizes emanadas de legítimos superiores hierárquicos. 

b) Rentabilizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 

c) Elaborar e submeter à apreciação superior iniciativas e ações julgadas necessárias ao 

correto exercício das respetivas atividades; 

d) Assegurar em tempo útil, a circulação e permuta de informação; 

e) Coordenar e dinamizar a actividade das diversas unidades orgânicas, estudando e 

propondo as medidas organizativas que contribuam para aumentar a eficácia dos 

serviços; 

f) Observar escrupulosamente a disciplina legal ou regulamentar dos procedimentos 

administrativos, comuns ou especiais, em que intervenham. 

2. Além das competências previstas no número anterior, compete-lhes ainda exercer as 

demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem incumbidas por lei, 

normas, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior. 

 

Artigo 6º 

Serviços Administrativos 

Dependem diretamente do Executivo da Junta de Freguesia e compete-lhes orientar, organizar e  

São da responsabilidade dos serviços administrativos nomeadamente: 

1. Atribuições específicas no âmbito do Espaço do Cidadão: 
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a) Assegurar o correto e imediato atendimento presencial e esclarecimento dos cidadãos 

sobre os serviços disponibilizados no Espaço do Cidadão; 

b) Arrecadar e encaminhar as receitas e os respetivos documentos do Espaço do Cidadão 

para contabilidade e tesouraria da Freguesia. 

2. Atribuições específicas no âmbito do Atendimento Geral: 

a) Assegurar o correto e imediato atendimento e esclarecimento dos cidadãos sobre os 

assuntos da sua incumbência; 

b)  Tratamento das reclamações apresentadas pelos cidadãos cumprindo o normativo em 

vigor. 

c) Passar atestados e certidões em tempo útil de modo a não lesar os interesses dos 

cidadãos; 

d) Assegurar o correto e atempado arquivamento de todos os documentos da Freguesia;  

e) Executar dentro do prazo de 24 horas as tarefas relativas à receção, registo, distribuição 

e expedição da correspondência e restante expediente; 

f) Assegurar a gestão administrativa e atempada dos serviços prestados nos cemitérios da 

Freguesia e manter os registos permanentemente atualizados; 

g) Proceder ao levantamento dos cidadãos recenseados na Freguesia e colaborar nos atos 

eleitorais. 

h) Proceder ao registo e licenciamento de canídeos; 

i) Propor novos métodos de trabalho e de procedimentos com vista à melhoria dos 

resultados obtidos. 

3. Atribuições específicas no âmbito da Comunicação e Relações Públicas: 

a) Operacionalizar a estratégia de comunicação da Junta de Freguesia, assegurando a 

recolha, tratamento e registo de toda a informação sobre a sua atividade.   

b) Assegurar a gestão da comunicação em suportes digitais (sítio eletrónico, facebook e 

outros) da Freguesia; a conceção, produção e difusão do seu boletim oficial, bem 

como de outros conteúdos ou documentos informativos relacionados com a atividade 

ou iniciativas da Junta de Freguesia, ou por si apoiadas; 

c) Realizar e/ou colaborar na realização de materiais de divulgação (cartazes, folhetos e 

outros) de iniciativa da Freguesia ou em parceria com as Instituições locais; 
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d) Planear, organizar e coordenar toda a logística necessária à realização dos eventos 

culturais, educativos e desportivos promovidos pela Freguesia, ou em parceria com 

Instituições locais. 

4. Atribuições específicas no âmbito do Apoio aos Órgãos Autárquicos: 

a) Apoiar o Presidente e os restantes elementos da Junta de Freguesia, no desempenho 

das suas funções; 

b) Assegurar todo o apoio técnico e logístico ao funcionamento das sessões do Órgão 

Deliberativo; 

c) Assegurar o registo e arquivo de toda a documentação respeitante aos Órgãos 

Autárquicos da Freguesia. 

 

Artigo 7º 

                                          Serviços Financeiros 

São da responsabilidade dos serviços Financeiros: 

1. Atribuições específicas no âmbito da Contabilidade: 

a) A gestão financeira deve assegurar o processo de planeamento económico e financeiro 

da autarquia e controlar a respectiva execução, elaborando documentos como o 

orçamento, a conta de gerência e a prestação de contas; 

b) Assegurar a regularidade financeira e o cumprimento das normas de contabilidade e 

finanças locais; 

c) A Contabilidade deve controlar toda a atividade financeira, efetuar os registos 

contabilísticos das receitas da autarquia, garantir a emissão, o processamento e o 

registo contabilístico das despesas da autarquia, efectuar os registos contabilísticos 

relativos às receitas e despesas à guarda da autarquia, elaborar os balanços mensais ao 

executivo, garantir o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal 

decorrentes das atividades da autarquia. 

d) Assegurar a gestão administrativa e os processamentos remuneratórios dos 

colaboradores da Freguesia.  

2. Atribuições específicas no âmbito da Tesouraria: 

a) Arrecadar as receitas próprias da Freguesia; 

b) Efetuar o pagamento das despesas autorizadas; 
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c) Manter devidamente escriturado o movimento de tesouraria, possibilitando o controlo 

diário de todos os movimentos e dos saldos dos valores em caixa e em depósitos à 

ordem. 

3. Atribuições específicas no âmbito da Gestão Patrimonial: 

a) Manter atualizado, com as respetivas inscrições, abate e afixação de placas 

normalizadas de identificação, o cadastro dos bens imóveis e móveis da Freguesia; 

b) Proceder à execução das Fichas de Amortizações e de Inventário, bem como o 

Relatório de Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações da Freguesia, para os efeitos 

previstos na lei. 

4. Atribuições específicas no âmbito do Aprovisionamento: 

a) A gestão de todos os procedimentos de aquisição de bens e serviços, necessários ao 

funcionamento da autarquia, nos termos da legislação em vigor para a Contratação 

Pública; 

b) Gerir todos os contratos de prestação de serviços e fornecimento de bens necessários ao 

funcionamento da Freguesia, assegurando, nomeadamente, o controlo dos prazos de 

vigência; 

c) Assegurar o processo de cabimentação e visto orçamental de todos os atos de 

realização de despesa efetuados na Freguesia; 

d) Registar, para efeito de avaliação dos fornecedores de bens e serviços, todas as 

reclamações apresentadas, internamente, pelos diferentes utilizadores finais de bens 

fornecidos e serviços prestados à Freguesia; 

 

Artigo 8º 

Recursos Humanos 

 

1. Atribuições específicas no âmbito dos Recursos Humanos: 

a) Os recursos humanos devem assegurar o correto e imediato atendimento e 

esclarecimento dos trabalhadores ao serviço da freguesia sobre questões salariais, 

direitos e deveres para com a Freguesia; 

b) Organizar, manter atualizados e proceder à guarda dos processos individuais dos 

trabalhadores ao serviço da Freguesia, bem como o seu cadastro e controlo da 

respetiva pontualidade e assiduidade; 
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c) Assegurar a planificação anual do mapa de pessoal; assegurar a aplicação do sistema 

integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública; assegurar 

os procedimentos de recrutamento de pessoal; 

d) Identificar e sugerir as necessidades de formação dos recursos humanos; promover a 

formação e partilha de conhecimentos entre colaboradores da Freguesia. 

e) Promover e assegurar a realização de Medicina do Trabalho aos colaboradores da 

Freguesia. 

 

Artigo 8º 

São da responsabilidade dos serviços Sociais, Culturais, Recreativos, Educativos, Desporto 

e Saúde, nomeadamente: 

1 - Atribuições específicas no âmbito dos serviços sociais: 

a) Trabalhar na direta dependência do Executivo da Junta e deve promover os apoios 

sociais às famílias carenciadas, dinamizando respostas sociais no âmbito do combate à 

pobreza e exclusão social, apoiando menores e crianças em risco; 

b) Apoiar os ativos desempregados e empregados na sua valorização pessoal e 

profissional; 

c) Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir na área da ação social; 

d) Informar e encaminhar para as entidades, públicas ou de cariz associativo, com 

respostas sociais, adequadas às necessidades de apoio social solicitadas; 

e) Rececionar, triar, arrumar e distribuir adequadamente os diversos donativos/géneros 

(alimentos, roupas…) entregues à Freguesia para os cidadãos carenciados; 

f) Dinamizar a Comissão Social da Freguesia; 

2 - Atribuições específicas no âmbito dos serviços Educativos: 

a) Apoiar a docência de atividades expressivas nos Jardins de Infância; 

b) Promover o sucesso escolar dos alunos, proporcionando desde logo a adaptação à 

Escola no início da escolarização; 

c) Dinamizar e/ou apoiar diferentes atividades educativas, em todos os níveis de ensino; 

d) Incentivar a aprendizagem ao longo da vida, organizando ações e/ou colaborando com 

Associações que têm esse tipo de objetivos; 
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e) Organizar e/ou apoiar iniciativas promotoras da educação, junto dos agentes 

educativos (pais, professores, técnicos, assistentes operacionais e outros): 

conferências, encontros, tertúlias… 

3 - Atribuições específicas no âmbito dos Serviços de Desporto e Saúde: 

a) Dinamizar de atividades desportivas nos Bairros; 

b) Promoção das Instalações Desportivas; 

c) Promover atividades desportivas nas escolas; 

d) Proporcionar a prática de atividade física à população Sénior; 

e) Divulgar, promover/apoiar a realização de rastreios cognitivos junto da população 

Sénior; 

f) Proporcionar espaços/tempos de estimulação cognitiva, no sentido de prevenir/adiar 

possíveis quadros demenciais, junto da população Sénior; 

g) Colaborar com entidades/profissionais de saúde na sensibilização para hábitos 

saudáveis e prevenção de problemas de saúde; 

h) Colaborar com entidades/profissionais de saúde na prestação de cuidados de saúde à 

população; 

 

Artigo 9º 

Serviços Operacionais 

São da responsabilidade dos serviços Operacionais nomeadamente:  

a) Cumprem ordens emanadas pelo Executivo e são responsáveis pela conservação e 

limpeza urbana: arruamentos, passeios e sumidouros, urbanizações, bairros, jardins e 

demais espaços públicos;  

b) Limpeza, manutenção e realização de pequenas obras nos 7 cemitérios da Freguesia; 

c) Pequenas obras de reparação, conservação, demolição, construção em edifícios, 

instalações e equipamentos da Freguesia; 

d) Asseguram Pequenos arranjos e limpeza dos logradouros dos estabelecimentos de 

ensino nas escolas básicas e pré-escolares da Freguesia, quando por eles solicitados; 

e) São também responsáveis pela Conservação e limpeza dos serviços administrativos, 

das Lojas sociais, salas de formação, instalações das Sedes Deliberativa e Executiva 



 

 

10 

 

do Centro Cultural e Social de S. Miguel, instalações sanitárias dos cemitérios da 

freguesia e outras instalações pertencentes à Freguesia; 

f) Procedem à limpeza da vegetação intrusiva e a pequenas reparações em estradas e 

caminhos rurais da Freguesia, mantendo-os circuláveis e desobstruindo bermas e 

valetas; 

g) Realizam ações de promoção da sustentabilidade ambiental, como a recolha semanal 

de “monos”, procedendo à sua triagem, de modo a reutilizar (para doação de 

eletrodomésticos, mobiliário…); bem como de resíduos vegetais, procedendo à sua 

bio-trituração e posterior compostagem/enriquecimento de solos; 

h) Executam os trabalhos necessários (lavrar, regar…), à manutenção dos pomares da 

Freguesia, bem como da Horta Comunitária; 

i) São responsáveis pela conservação e correta utilização do equipamento e dos veículos 

pertencentes à Freguesia. 

 

Artigo 10º 

Deveres comuns a todo o pessoal 

1 – No exercício das suas funções, os trabalhadores da Junta de Freguesia da Guarda estão 

exclusivamente ao serviço do interesse público, subordinados à Constituição e à Lei, devendo ter 

uma conduta responsável e ética, atuar com justiça, imparcialidade e proporcionalidade, no 

respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

2 – São deveres comuns a todo o pessoal da Freguesia: 

a) Assiduidade, pontualidade, zelo e diligência; 

b) Respeito e lealdade para com os seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho, 

pessoas e entidades que tenham relações com a Freguesia; 

c) Reserva e discrição, nomeadamente não utilizando ou divulgando para o efeito, 

informação de que se teve conhecimento como trabalhador do serviço e que não se 

destinem a ser do conhecimento público. Também não devem usar essas informações em 

proveito pessoal ou de terceiros; 

d) Devem assegurar-se do conhecimento das leis, regulamentos e instruções em vigor e 

desenvolver um esforço permanente e sistemático da atualização dos seus conhecimentos. 
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Artigo 11º 

Mobilidade do pessoal 

A mobilidade interna de pessoal entre as diversas unidades orgânicas será da responsabilidade do 

executivo, respeitando o determinado pela lei. 

 

Artigo 12º 

O presente regulamento entra em vigor na data da sua aprovação. 
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Anexo 

 

ORGANOGRAMA DA FREGUESIA DA GUARDA 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia de 

Freguesia  

Executivo da 

Freguesia  

Serviços 

Administrativos 

Recursos 

Humanos 

Serviços 

Financeiros 

Acão Social, 

Educação e 

Desporto  

Serviços 

Operacionais  

Espaço do 

Cidadão  

Atendimento 

Geral  

Comunicação e 

Relações 

Públicas 

Apoio a 

Assembleia e ao 

Executivo  

Formação  Contabilidade 

Tesouraria  

Gestão 

Patrimonial  

Loja Social 

Apoio Educativo 

Desporto  

Obras 

Serviços de 

Higiene e 

Limpeza 

Recolha de 

Monos  

Avaliação de 

Desempenho  

Contratação 

Pública   


