


Plano de Atividades e Orçamento 2022 

Enquadramento 

O concelho e o mundo enfrentam grandes desafios após 20 meses de realidade 

pandémica, que evidenciaram a nossa capacidade de cooperação, organização, 

intervenção e resposta, mas também e, em simultâneo, fizeram emergir aprendizagens 

e respostas para o nosso futuro coletivo. Nunca às políticas públicas e aos seus decisores 

foi imposta uma ação tão exigente, celeridade e assertividade nas opções estratégicas, 

orçamentais e na capacidade de decisão transversal em domínios, seja na economia, 

educação, cultura, saúde, coesão social e territorial e nas transições climática e digital. 

A desaceleração da economia, resultante dos sucessivos confinamentos, prejudicou 

significativamente as receitas diretas e indiretas do Município, sendo prudente espectar 

um cenário semelhante para o ano de 2022 - já consumado ao nível do IVA resultante 

da atividade turística nos anos de 2020/21 - que deve, numa assunção responsável, 

influenciar a estrutura orçamental do presente Plano de Atividades e Orçamento. Não 

menos relevante, é considerar-se a imobilidade provocada pela dissolução da 

Assembleia da República que impede a disponibilização de Orçamento de Estado e a 

ativação dos diversos instrumentos financeiros europeus (PT2020, PRR e PT2030), 

instrumentos fundamentais de desenvolvimento para o país e para o Município, 

prejudicando a dinâmica e respetiva capacidade de execução do Plano Municipal. 

Neste cenário, encontramos como fator positivo a capacidade que o Município mantém 

na captação de Fundos Comunitários (tendo garantido até ao momento 40 M€ no 

PT2020), estabelecendo-se como quadro de oportunidade o período de "Overbooking" 

do PT2020, o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que disponibilizará mais de 

42 M€ até 2026 - com financiamento a 100% -, nos domínios da saúde e social, e 

cirurgicamente na rede rodoviária, habitação, centros de investigação e valorização do 

território, eficiência energética, transições climática e digital, e do PT2030, 

programando investimentos assentes em quatro objetivos macro/comuns que 

promovam um desenvolvimento: (i) mais inteligente através da inovação, digitalização, 

transformação económica e apoio às PME; (ii) mais Verde, descarbonizado, 



implementando o Acordo de Paris e investindo na transição energética, nas ene~ ~ ~ 
renováveis e combate às mudanças climáticas; (iii) mais conectado com redes e nas 

estratégias de transportes e digitais; (iv) mais Social, investindo no Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e apoiando a qualidade do emprego, a educação, as competências, a 

inclusão social e o acesso equitativo aos cuidados de saúde; e (v) mais próximo dos 

cidadãos, apoiando estratégias de desenvolvimento conduzidas a partir do local e o 

desenvolvimento urbano sustentável em toda a União Europeia. 

Cumulativamente, a nova realidade social, cada vez mais complexa, associada a uma 

sociedade cada dia mais heterogénea mas, ao mesmo tempo, seduzida a participar na 

gestão pública através do mundo digital e dos meios audiovisuais, obrigam-nos a 

assegurar e a garantir a capacidade para enfrentar a necessidade de promovermos reais 

transformações no modo de governar, devendo implementar-se um modelo de 

proximidade, inclusivo e assente nos cidadãos e nos agentes do território. 

Objetivos do Plano 

O contexto atual remete-nos para a necessidade de estabelecermos um conjunto de 

ações estruturais que alicerçarão as opções e subsequente execução do presente plano, 

bem como das estratégias assumidas nas nossas agendas: "Agenda da Inovação 2030 e 

Agenda2030 para a Economia do Mar". 

1. Os mecanismos de apoio aos cidadãos como fator de mitigação da Pandemia, a 

consolidação dos incentivos à economia e a garantia de políticas ativas de auxílio ao 3.º 

setor (IPSS's) do concelho. Nesse sentido, serão desenvolvidos e implementados 

programas para a saúde, destacando-se a disponibilização do Centro de Vacinação (com 

custo suportados exclusivamente pelo Município), a cedência de testes gratuitos, a 

materialização do programa "Saúde Mais Próxima" em estreita cooperação e articulação 

com a entidade de saúde (ULSAM), e a consolidação do projeto "Táxis Saúde", que tem 

garantido a deslocação gratuita de centenas de Vianenses ao Centro de Vacinação e a 

outras Unidades de Saúde. 
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Para a economia serão disponibilizados um conjunto de incentivos e mecanismos de 

apoio transversais e estruturais para todos os setores de atividade, com particular 

destaque para o setor do Comércio, com a implementação do programa "Reativa 

Comércio", com enfoque na valorização do comércio tradicional, a disponibilização de 

"50 Lojas Âncora" (com financiamento dos custos associados a rendas) e a 

implementação do "Gabinete para a Revitalização de Lojas Comerciais", que terá como 

principal missão o acompanhamento do setor e consolidação do projeto "Comércio 

Digital" e da Plataforma Viana Market. 

2. A evolução da execução dos vários programas de financiamento comunitário permite- ç;//;; 
nos perspetivar apoios significativos em tipologias como a ampliação das redes d~,

infraestruturas básicas (abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos 

urbanos), rodoviárias (Nova Travessia do Rio lima entre EN203 - Deocriste e EN202 -

Nogueira e a Nova Via de Acesso à Area Empresarial do Vale do Neiva (Nova Via de 

Acesso ao Vale do Neiva), a requalificação da Escola Pintor José de Brito e requalificação 

da EB Areosa e EB Santa Maria de Geraz do Lima, a ampliação e requalificação da rede 

de equipamentos sociais, a construção das novas Unidades de Saúde Familiar da 

Meadela, Alvarães e Litoral Norte e, finalmente, a conclusão das intervenções na área 

urbana do concelho estabelecidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU). 

3. Para a execução do plano procurar-se-á um efetivo enquadramento dos projetos nos 

objetivos do PT2020, PRR e PT2030, nomeadamente: (i) Mobilidade Sustentável -

consolidação das nossas eco e ciclovias que potenciem a adesão aos modos suaves e 

mobilidade ativa; (ii) Eficiência Energética - substituição progressiva dos equipamentos 

de iluminação pública e equipamentos/edifícios; (iii) Cultura - estabilização do Programa 

de Valorização do Património Construído e implementação do programa 

"Embaixadores da Cultura Vianense"; (iv) Infraestruturas/Ambiente - ampliação das 

redes de infraestruturas básicas (abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos 

urbanos); (v) Mais Inteligente - inovando, transformando e garantindo uma efetiva 

transição digital da administração, dos múltiplos agentes e do território; (vi) mais Verde 

- agindo para uma concreta descarbonização do concelho, cumprindo os objetivos da 
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nossa Agenda 2030 para a Economia do Mar, alocando recursos financeiros que 

garantam a transição energética, apostando na energia renovável como a verdadeira 

alavanca no combate às mudanças climáticas; (vii) mais conectado - com redes 

estratégicas de transportes para todo o território municipal e redes digitais com a 

disponibilização de uma rede SG, tanto quanto mais ampla possível; (viii) mais Social -

aprofundar todas as políticas municipais que promovam o apoio à qualidade do 

emprego, da educação, das competências, da inclusão social e do acesso equitativo aos 

cuidados de saúde; (ix) mais próxima dos cidadãos, apoiando estratégias de 

desenvolvimento conduzidas a partir do local e o desenvolvimento urbano sustentável 

para todo o concelho. 

4. Para as candidaturas aos programas de financiamento comunitário P2020, PRR e 

PT2030, destacam-se as identificadas ou com forte probabilidade de financiamento 

como: a Nova Via de Acesso à Área Empresarial do Vale do Neiva (Nova Via de Acesso 

ao Vale do Neiva), a Nova Travessia do Rio Lima entre EN203 - Deocriste e EN202 -

Nogueira, as novas Áreas de Acolhimento Empresarial de Alvarães Norte, Barroselas, 

Vila Fria, Castelo de Neiva, Cardielos e do Centro Logístico a Sul do rio Lima, o novo 

Terminal de Cruzeiros, as novas Unidades de Saúde Familiar da Meadela, Alvarães e 

Litoral Norte, Estratégia Local de Habitação, o Centro Tecnológico Internacional de 

Energias Renováveis Oceânicas e o Centro de Incubação/ Aceleração do Mar 

"VianaSeaBusinessCenter". 
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Grandes Opções do Plano 

GRANDES OPÇÕES PLANO (GOP'S) 

• 0,79 - 1,76 

3,07 

Activos financeiros 

Transferências entre administrações 

Coesão território desenvol. Freguesias 

Serviços Municipais 

Ambiente e qualidade de vida 

Comunicações e transportes 

Desenvolvimento económico 

Protecção civil 

Ciência, conhecimento e inovação 

Habitação e urbanização 

Saúde 

Coesão Social 

Desporto e lazer 

Cultura 

Educação 

2,64 

4,77 - 1,42 

1 0,11 

- 1,75 

2,97 

3,97 

4,49 

0,0 4,0 

Educação, Ciência e Conhecimento 

Milhões €uros 

8,13 

6,48 

12,32 

8,44 

8,0 12,0 

- -- -

A Educação assume-se como um pilar fulcral para o desenvolvimento humano 

sustentável do concelho, da região e do país. Alinhado por este desiderato, e no âmbito 

das competências que lhe são conferidas, o Município continuará apostado em garantir 

as condições para o acesso à Educação de qualidade e equitativa e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, apostando na promoção 

do sucesso escolar e no processo interinstitucional de combate ao insucesso e abandono 

escolar, em parceria com os agrupamentos escolares. 
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Para o ano de 2022, temos como prioridade a elaboração de um Projeto Educ~ ~ l'.1 
Municipal, transversal a todo o território e níveis de ensino, que permita desenvolver 

uma estratégia educativa articulada entre vários domínios (e.g. ciência, cultura, 

desporto, ambiente, etc.) e simultaneamente, reforçar os impactos dos projetos de </4 
desenvolvimento curricular existentes. // 

Pretendemos também revitalizar a Rede Escolar de Ciência e de Apoio à lnvestigaçãoj3 

Científica, dinamizando o potencial dos laboratórios e Unidade de Memória instalados , 

nas escolas sede de agrupamento do concelho de Viana do Castelo, no âmbito da 

autonomia e flexibilidade curricular conferida às escolas, e do papel da ciência na 

construção do conhecimento e de metodologias ativas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Paralelamente, continuaremos a investir nos equipamentos educativos, assim como 

daremos continuidade ao Programa de Requalificação e Modernização do Parque 

Escolar do Concelho, reforçando também a capacidade infraestrutura! necessária para 

a promoção plena da Educação Digital. Assim, da combinação dos Planos de Atividades 

e Plurianual de Investimento será garantido a fatia mais elevada do Orçamento, 

representando 8,4 M€ (13,4%) nas Grandes Opções do Plano (GOP's). 

Cultura 

Relativamente à Cultura, a candidatura de Viana do Castelo a Capital Europeia da 

Cultura 2027 permitiu a reflexão e o diálogo dos cidadãos e das instituições culturais, na 

construção de um projeto comum mobilizador, que sintetizamos no lema VIANA, MAR 

DE CULTURA, que exprime todo o nosso potencial. 

Para além da elaboração de uma estratégia de desenvolvimento, alavancada pela 

cultura, esta candidatura permitiu criar uma consciência estratégica nos atores, 

predispondo-os a encetar um trabalho colaborativo, articulado e inclusivo, aberto à 
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inovação e à mudança, com vocação e dimensão europeias, que será potenciado pela 

criação e instalação do Conselho Municipal da Cultura. 

Este projeto coletivo é a força motriz para integrar a oferta cultural no desenvolvimento 

de soluções urbanas sustentáveis, para a qualificação dos nossos agentes culturais, para 

estimular a criação artística e cultural, para fazer desta cidade um espaço de diálogo 

entre culturas, e de educação para uma cidadania, comprometida com a diversidade e 

aberta à afirmação da nossa dimensão europeia e internacional. 

Para além da aposta numa oferta cultural diversificada, com uma programação quey 

associa formas de expressão tradicionais com outras mais contemporâneas, 

pretendemos ainda: 

1. Criar um programa de descentralização cultural nas freguesias do concelho; 

2. Reforçar o programa de apoio à valorização do património histórico e religioso nas 

freguesias, apostando na reabilitação destes edifícios, e potenciar o Turismo no âmbito 

do Caminho Português da Costa; 

3. Implementar o Programa "Embaixadores da Cultura Vianense" visando a retoma da 

atividade de Grupos Folclóricos e Bandas Filarmónicas (apoio ao nível das 

infraestruturas, realização de atividades e deslocações para atuações fora do concelho); 

4. Projetar os principais eventos culturais, reforçando a sua atratividade e relevância 

para a dinamização cultural, económica e estratégica de desenvolvimento do concelho. 

O ano de 2022 marcará o início de um ciclo de investimentos materiais e imateriais 

que pretendemos consolidar ao longo dos anos seguintes, resultando num esforço 

superior a 4,4 M€ (7,1%) nas Grandes Opções do Plano (GOP's). 

Desporto e Lazer 

Viana do Castelo tem como ambição ser "Cidade Europeia do Desporto 2023", com o 

propósito de projetar a cidade no plano nacional, europeu e internacional como 

referência na área do desporto e do bem-estar. Somos um concelho que vive e respira 

desporto, resultado de uma extensa rede de clubes, associações e coletividades e, por 

isso, a visão do Município passa necessariamente pelo estímulo da prática desportiva 
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formal e informal, investindo, nesse sentido, na formação de atletas, em técn~ ~ 1 
dirigentes, bem como no incentivo de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, 

promovem a prática desportiva, levando a bandeira de Viana do Castelo a todo o 

mundo. 

É objetivo do Executivo envolver e mobilizar a população vianense na promoção de uma 

filosofia de coesão em prol desta candidatura a "Cidade Europeia do Desporto 2023". 

Acreditamos que esta distinção nos incentivará a investir na priorização da política 

desportiva municipal, contribuindo para aumentar o número de praticantes de atividade 

física e conquistando melhores condições para os nossos atletas. 

Para isso, contamos com o envolvimento e participação ativa de todos os vianenses, 

atletas, clubes e associações na candidatura de "Viana do Castelo Cidade Europeia do 

Desporto 2023", difundindo o espírito de Viana do Castelo como uma Cidade Europeia 

do Desporto, que trabalha a inclusão das classes socialmente desfavorecidas e das 

pessoas com deficiência. 

Pretendemos que a candidatura seja um impulso para que, em espírito de união e 

mobilização com todas as coletividades e comunidade, continuemos a investir na 

formação das crianças e jovens, no acompanhamento dos seniores, estimulando o bem

estar físico e mental dos cidadãos de todas as idades e classes sociais, assegurando 

acima de tudo, a promoção e o desenvolvimento do Desporto para Todos, conforme 

estabelecido na Carta Europeia do Desporto para Todos. 

O Executivo pretende também potenciar as infraestruturas naturais de que o concelho 

dispõe, através da implementação de uma ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA O DESPORTO 

DE NATUREZA, consolidando a estratégia implementada nas Náuticas e consolidando 

outras atividades desportivas de natureza. 

Desta forma, procuraremos reforçar as INFRAESTRUTURAS DE DESPORTO DE NATUREZA 

(Outdoor), posicionando Viana do Castelo como destino de referência, capitalizando as 
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condições naturais de mar, rio, vento, monte, praias e costa atlântica de excelência e 

requalificada. 

Daremos também continuidade à requalificação das infraestruturas existentes e 

iniciaremos a CONSTRUÇÃO DA CIDADE DESPORTIVA, criando um corredor verde 

desportivo entre a Praça Viana e o Complexo Desportivo Manuela Machado, dotando-o 

de infraestruturas de desporto e lazer. 

Outro dos desígnios do Executivo é criar condições para o AUMENTO DA PRÁTICA DO 

DESPORTO ADAPTADO através de protocolos entre o Município e os clubes para que ~ 
criem secções de desporto adaptado, através da reestruturação e apetrechamento das~ 

infraestruturas desportivas. 

Pretende-se, ainda, aprofundar o APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO através da 

criação de uma Unidade de Apoio de Alto Rendimento na Escola, em parceria com os 

Agrupamentos Escolares, e da criação do Gabinete de Otimização do Treino Desportivo, 

em parceria com o IPVC. 

Saúde 

As consequências da COVID-19, doença qualificada pela Organização Mundial da Saúde 

como pandemia internacional, continuam presentes. As respostas do município, em 

articulação com os mais diversos agentes de proteção civil, agentes sociais e da saúde, 

permitiu aumentar a resiliência para fazer face a esta pandemia através da 

implementação de uma série de medidas que permitiram combater e mitigá-la: (i) 

Testagem Covid19; (ii) Unidade de Apoio Covid19; (iii) Apoio para a aquisição de 

equipamentos e implementação do Centro de Vacinação; (iv) Reforço dos cuidados 

domiciliárias; (v) Apoio nos transportes, entre outras. 

O combate à pandemia não cessou, por isso, continuaremos a apoiar as populações, a 

implementar incentivos e apoios a entidades como a Cruz Vermelha, Bombeiros 

Voluntários e Instituições Particulares de Solidariedade Social. Neste sentido, os apoios 
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incluirão a disponibilização de testes, equipamentos de proteção individual e apoios 

às IPSS's para aquisição de equipamentos de proteção individual, entre outros. 

Asseguraremos, sempre, que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de saúde de 

qualidade, independentemente da sua condição económica e do local onde residam, 

bem como a equidade na distribuição dos recursos. ~ 

A existência de inúmeros determinantes da saúde que podem influenciar a saúJ 

pessoas e das comunidades pressupõe uma perspetiva holística da saúde. A temática 

dos ambientes e estilos de vida saudáveis está fortemente associada aos fatores que 

mais influenciam a saúde: fatores comportamentais e de estilo de vida, genética, nível 

socioeconómico, educação, fatores geográficos ou ambientais, económicos, sociais e 

culturais, tipo e qualidade dos serviços de saúde prestados. As intervenções 

desenvolvidas no quadro deste domínio estratégico visam, a montante, promover a 

prevenção de doenças e a adoção de estilos de vida saudáveis, e a jusante, melhorar a 

resposta do SNS às necessidades dos cidadãos {aumentando a qualidade da prestação 

de serviços e a abrangência da provisão de serviços), mas também torná-lo mais 

resiliente, conjugando respostas urgentes com o normal funcionamento do sistema, 

capaz de se adaptar às mudanças estruturais {e.g. envelhecimento da população) e, em 

simultâneo, resistir às pressões conjunturais {e.g. atual situação vivida com a pandemia). 

Por conseguinte, é uma prioridade não só apostar fortemente na saúde preventiva, na 

literacia em saúde e na proteção dos que não estão doentes, mas também dotar o 

sistema de saúde municipal de instrumentos tendentes a incrementar a capacidade de 

responder melhor e, de forma mais adequada, às necessidades e expectativas dos 

cidadãos, de se renovar e reorganizar e, simultaneamente, de reduzir as desigualdades, 

promovendo a acessibilidade, a proximidade, a equidade e a universalidade no acesso à 

saúde. Desta forma pretendemos: 

1. Definir e implementar uma Estratégia Municipal da Saúde, com destaque para a 

temática da saúde mental, que garanta a criação de respostas residenciais na 

comunidade, assim como a implementação de um programa de apoio ao cuidador 

informal; 
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2. Qualificar as instalações e os equipamentos de saúde existentes, adaptando estes 

equipamentos aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde, assegurando 

melhores condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e 

profissionais, incluindo, em articulação com a ULSAM, um programa para requalificação 

e ampliação do hospital distrital, que garanta ganhos na qualidade dos serviços 

prestados e a implementação de novas valências/serviços de saúde; 

3. Aumentar a capacidade de resposta na prestação de cuidados de saúde de 

proximidade com a construção de 3 novas Unidades de Saúde (Unidade de Saúde da 

Meadela, Alvarães e Litoral Norte - Afife, Carreço e Areosa); 

4. Implementar um conjunto de projetos que visem a promoção de estilos de vida 

saudáveis; 

5. Criar, em parceria com os cuidados primários da ULSAM, uma unidade de 

investigação, inovação e desenvolvimento para os cuidados de saúde na comunidade. 

Coesão Social e Juventude 

A Coesão Social assume-se como uma das traves mestras das políticas adotadas pelo 

Executivo, pelo que o investimento na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos é 

absolutamente fundamental para um concelho socialmente justo e equilibrado. A 

rubrica da Coesão Social é uma vez mais reforçada, assumindo um papel de grande 

destaque no apoio às Instituições de Solidariedade Social, pois estas são os verdadeiros 

atores locais no combate às desigualdades sociais e no apoio às famílias em todas as 

faixas etárias. 

Com um investimento aproximado de 3 M€, pretendemos dar continuidade e reforçar 

o espaço de atuação da Rede Social de Viana do Castelo, através dos parceiros do 

Conselho Local de Ação Social, reforçar o investimento nos equipamentos das IPSS, e no 

apoio direto às famílias com o programa "Mais Família", que será constituído por um 
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conjunto de ações e medidas de apoio à família, nomeadamente aumento de vagas nas 

creches, apoio à natalidade e outros. 

Com a conclusão do Diagnóstico Social de Viana do Castelo e do Plano de 

Desenvolvimento Social, documentos orientadores de toda a ação a desenvolv:r ~: ~ 
Município, uma vez que integra um conjunto de projetos de acordo com as necessi~ 1J 
identificadas ao longo destes últimos dois anos, ficarão reunidas as condições para a / l 

consolidação das políticas públicas municipais no domínio social. 

No plano da ação, a população migrante continuará a ser apoiada através do CLAIM -

Viana do Castelo e do Plano Municipal para Integração de Migrantes, tendo como 

objetivo alargar as respostas de apoio e orientação à comunidade migrante. Viana do 

Castelo contará também, a partir de janeiro, com uma equipa de mediadores 

interculturais que assumirão um papel fundamental neste apoio e orientação direta. 

Será, também, um ano exigente, resultado do processo de descentralização e respetiva 

conclusão, transferindo um conjunto de competências como o Serviço de Apoio e 

Acompanhamento Social e os protocolos de RSI, até agora geridos pela Segurança 

Social, implicando um aumento de recursos humanos associados e de respostas sociais 

prestadas pelo Município. 

Continuaremos a garantir um conjunto de acordos e protocolos com as nossas IPSS's, 

para que se mantenham com capacidade de intervenção e resposta às necessidades 

identificadas e urgentes da população, garantindo a sua viabilidade e sustentabilidade, 

em articulação com a Rede Social de Viana do Castelo, que será o motor para que todos 

estes apoios possam ser concretizados, posicionando Viana do Castelo como um 

concelho socialmente ativo e onde as desigualdades sociais são cada vez menores. 

O investimento nas políticas de juventude tem-se alicerçado numa clara resposta às 

necessidades identificadas pelos jovens, sendo estes parceiros e interlocutores do 

Município com vista à estabilização de uma Política Municipal de Juventude. É um 

crescimento conjunto e diário que visa garantir uma efetiva correspondência entre as 
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necessidades sentidas pelos jovens e as políticas de juventude a ser implementadas no 

território. 

Com um orçamento aproximado de 200 mil€, potenciaremos a auscultação dos jo~ens, 

através do Conselho Municipal da Juventude e do Gabinete da Juventude, no qu 

proporcionaremos um atendimento personalizado, ouvindo, dialogando 

encaminhando. 

Pretendemos continuar a valorizar, incorporando novos parceiros na rede e 

incrementando novos benefícios no Cartão Jovem Municipal, visto que este tem como 

missão facilitar a fixação e vivência dos jovens em Viana do Castelo, assumindo-se 

também como um veículo de informação, divulgação e promoção dos vários serviços do 

Concelho e do comércio tradicional local. 

Consolidaremos a atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos matriculados ou inscritos 

no 1.2 ciclo do ensino superior, residentes no Concelho de Viana do Castelo, com o 

objetivo de estimular a continuação dos estudos pelos alunos com menores recursos 

económicos. 

Os projetos Jovens com Talento e Jovens Empreendedores são uma aposta ganha do 

Município, tendo proporcionado a criação de projetos culturais e projetos 

empreendedores que resultaram em postos de trabalho ao permitirem aos jovens a 

criação do próprio emprego. 

Porque consideramos importante promover as Associações Juvenis e os Jovens 

Talentos do concelho, manteremos a Revista da Juventude e o Podcast "Juventude à 

Conversa" para que seja possível a toda a comunidade conhecer e reconhecer o que de 

melhor se faz no território pelas mãos da juventude. 

Finalmente, estabeleceremos como ambição a criação de um Plano Municipal de 

Juventude para concretizar todos os pressupostos para ser uma "Cidade Amiga da 

Juventude" . 
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Habitação e Urbanização 

A habitação assume também um papel estrutural no presente orçamento, resultado da ~ 
Estratégia local de Habitação (ELH) que está a ser desenhada pelo Município e ~ 

concretizou já a sua primeira fase através do Programa 1º direito. 

Nesta primeira fase, durante o ano de 2020 e 2021, foram identificadas através do 

diagnóstico das carências habitacionais do concelho, um universo de famílias que 

necessitam de algum tipo de resposta. Neste sentido, elaborou-se, aprovou-se e 

garantiu-se financiamento para a l.ª fase da ELH que prevê um investimento total de 27 

MC até 2026, 18 MC a executar pelo município na requalificação do parque habitacional, 

construção e aquisição de terrenos e/ou habitação para responder às necessidades 

identificadas, assim como a construção de uma unidade de alojamento temporário para 

sem-abrigo. 

Estando em fase de conclusão a 2.ª fase da ELH, temos como objetivo adotar uma 

estratégia de reequilíbrio do mercado, promovendo soluções diversificadas, 

economicamente sustentáveis e que estimulem a oferta para todos os estratos 

socioeconómicos, a preços compatíveis com o rendimento dos vianenses e atrativos 

para novos residentes. Responderemos através de soluções concretas a uma 

necessidade específica dos munícipes e famílias residentes no concelho. 

A Reabilitação Urbana, através do programa PEDU (Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano), permitiu operacionalizar intervenções significativas na área 

urbana - Darque e na UF Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela 

-, no valor aproximado do 18,7 MC, nomeadamente na requalificação de espaços 

público, ação que gerou um efeito indutor no investimento privado na reabilitação de 

edificado particular. 
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A estratégia do Executivo para a Reabilitação Urbana no concelho disponibilizou um 

conjunto de incentivos, a empresas e particulares, como isenções no IMT e IMI, 

deduções no IRC e IRS e aplicação da taxa de IVA a 6% nas 9 Áreas de Reabilitação em 

vigor (ARU Alvarães, ARU Barroselas, ARU do Centro Histórico, ARU da Cidade Norte, 

ARU da Cidade Poente, ARU de Darque, ARU da Frente Atlântica, ARU da Frente 

Marítima da Amorosa e ARU da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo). Assim, os 

resultados alcançados nos indicadores da Reabilitação Urbana no Concelho (mais de 

200 M€ nos últimos 8 anos), mobilizam-nos para avançarmos para a delimitação de mais 

duas novas Áreas de Reabilitação Urbana, concretamente para Lanheses e para Vila 

Nova de Anha. 

Desenvolvimento Económico 

É objetivo do Executivo continuar a desenvolver uma estratégia sólida de 

desenvolvimento e atração/fixação de investimentos âncora de referência local e 

internacional que consolidem os Clusters existentes, bem como atraia e fixe os 

emergentes, nomeadamente no domínio da Economia Azul/Economia do Mar, 

estabelecendo o ambiente e condições para a concretização da Agenda2030 "Economia 

do Mar" e dos seus objetivos: (i) Centro Tecnológico Internacional de Energias 

Renováveis Oceânicas; (ii) Plataforma Integrada de Desenvolvimento Sustentável e de 

Aceleração da Inovação Azul, Ancorada no Porto Marítimo; (iii) Alavanca da re

industrialização Azul Através da Construção, Reparação e Conversão Naval; (iv) Destino 

de Excelência de Experiências Náuticas Sustentáveis de Alto Valor Acrescentado. Aliança 

entre Tecnológico, Turismo, Recreio, Desporto, Educação, Literacia e Cultura; (v) 

Maternidade de Vida Marinha com Aquacultura e Pesca Sustentáveis e (vi) Rede de 

Produtores da Economia do Mar em Viana do Castelo, sobre o lema "Retoma Através 

do Mar'. 
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As transições climática e digital oferecem-nos uma enorme oportunidade para que tudo 

aconteça e seja consequência da adoção/incremento de tecnologias no concelho e nos 

seus atores, concorrendo para um verdadeiro território inteligente, usando a 

tecnologia para incrementar qualidade de vida, desenvolvimento económico, 

sustentabilidade e, agora, resiliência que, neste momento chave de desenvolvimento e 

de desafios económico e social, funcionará como princípio de acelerador para e/ 
a transição digital do Concelho. 

É fundamental estabelecer um real Ecossistema de Inovação, que alcance Políticas 

Públicas sábias e inteligentes e que garanta um "O território encarado como um centro 

de facilidade, voltada para o futuro", que fomente a inclusão da atividade industrial, 

mas também do comércio local de proximidade que ocorra no ambiente 

da economia digital. 

Assim, vamos continuar a apostar nas infraestruturas que melhorem a conectividade e 

a competitividade do Concelho, num esforço de investimento 4 vezes superior ao Plano 

de Atividades Orçamento de 2021. 

Comunicações e transportes 

Nesta rubrica destacam-se dois dos mais significativos investimentos considerados 

estruturantes: a Nova Via de Acesso à Área Empresarial do Vale do Neiva (Nova Via de 

Acesso ao Vale do Neiva) e a Nova Travessia do Rio Lima entre EN203 - Oeocriste e 

EN202 - Nogueira, com financiamento garantido através do PRR. 

A requalificação e conservação da rede viária municipal e das passagens desniveladas 

serão sempre investimentos necessários e importantes que teremos em conta. 

Salienta-se, ainda, o investimento a realizar no âmbito da mobilidade sustentável, 

através do desenvolvimento de um Plano Estratégico, na consolidação das ciclovias e 

ecovias e em especial a travessia pedonal do rio Lima. Pretende-se desenvolver 

infraestruturas e o desenho urbano, designadamente na matéria dos modos suaves, dos 

sistemas de circulação viária e de estratégias coerentes de estacionamento, compatíveis 
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com novas exigências quer de mobilidade, quer de qualidade do ambiente urbano, 

promotoras da descarbonização e humanização do território. 

Pretendemos promover a implementação, logo que concluído o processo concursai para 

atribuição de novo operacional interurbano e intermunicipal pela Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho, para garantir o ajustamento no sistema de transportes 

públicos e escolares e da inter-relação entre os diversos modos rodoviário e ferroviário, 

em termos de rede e do seu ajustamento às especificidades locais, da qualificação dos 

pontos de paragem e interface e da introdução de tecnologias de suporte. 

Ambiente, Qualidade de Vida e Transição Climática 

O Ambiente tem de ser visto de uma forma integrada e sustentável, que se cruza com 

as várias rubricas deste orçamento, sobretudo para dar respostas aos eventos ocorridos 

ou que possam ocorrer fruto das alterações climáticas. O bem-estar de todos, a proteção 

do ambiente e o combate às alterações climáticas, assim como erradicação da pobreza 

e a promoção da prosperidade, são os objetivos de um desenvolvimento sustentável. É 

nesse propósito que a rubrica do ambiente se projeta, dando por isso importância à 

educação ambiental e aos investimentos que assegurem a estratégia municipal de 

adaptação às alterações climáticas. 

Na rubrica ambiente, a aposta passa pela continuidade da importância dada ao 

abastecimento de águas e rede de drenagem de águas residuais e pluviais. 

Foram incluídos nesta rubrica os espaços florestais através do Plano Municipal de 

Execução de Gestão Integrada de Fogos Rurais em substituição do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta, onde se inclui a rede de defesa da floresta contra incêndios, que 

integra as faixas de gestão de combustíveis, a rede de pontos de água e a rede viária 

florestal. 
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A requalificação de áreas naturais, dos espaços classificados como Monumentos 

Naturais, Rede Natura 2000, a rede hidrográfica e margens de rios, as praias e, em 

particular, as potenciais áreas protegidas como Serra D' Arga, Afife e Montedor e ainda ~ 

o Estuário Inferior do Lima, são domínios em que queremos particularmente investir e P; 
dar prioridade. ~ / 

Os equipamentos existentes e a dinamizar, como os Observatórios do Litoral Norte, o 

Observatório Internacional da Serra D' Arga, onde se deve realçar o Instituto 

Internacional de Equinologia, as Portas do Geoparque, o Parque Ecológico Urbano, 

assim como todos os trilhos da Rede Municipal dos Percursos Pedestres e a criação de 

uma rede de Miradouros e Parque de Recreio e Lazer, são investimentos a que 

queremos dar continuidade e valorizar, relacionando sempre o ambiente com a 

educação, a cultura, a saúde e o desporto. 

A agricultura e os espaços rurais do concelho não serão esquecidos, através do parque 

agrícola na área do PIERACA e de uma bolsa de terrenos. Pretende-se estimular a cultura 

dos terrenos abandonados e apoiar os jovens nesses investimentos, incentivando a 

produção local e tradicional e biológica quanto possível. 

No domínio das infraestruturas básicas pugnaremos, junto das Entidades Águas do 

Norte e Águas do Alto Minho, pelos investimentos na requalificação/renovação e 

ampliação de redes de abastecimento de água e saneamento. No domínio resíduos 

sólidos urbanos, e com selagem definitiva do atual aterro em 2022, cimentaremos 

projetos como o da compostagem, separação e da sensibilização para a mudança de 

comportamento sustentáveis. 
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Coesão Territorial/ Freguesias 

Valor Orçamento Coesão Territorial e 

Desenvolvimento de Freguesias 

Milhões €uros 
9,0 

8,5 8,1 8,1 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Desejamos um território cada vez mais coeso, resultante de um sistema que promove a 

inclusão social e a equidade através de uma maior igualdade de competências 

territoriais, pelo que continuaremos a promover uma cada vez melhor articulação com 

as Uniões e Juntas de Freguesia, porque são os nossos agentes de desenvolvimento 

integrado e o garante da Coesão Territorial e Social do concelho. Assim, para continuar 

a garantir o desenvolvimento da Cultura e do Desporto como fatores de Coesão Social e 

Territorial, onde todos estabelecemos a estratégia, criamos cultura, executamos, 

exibimos e difundimos a nossa identidade e os nossos bens culturais, desportivos e 

sociais, estabelecemos 8,1 M€ (12,2% das Grandes Opções do Plano), no Plano de 

Atividades Municipais para investimento da iniciativa das Uniões e Juntas de Freguesias. 
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Serviços e Proteção Civil 

A prioridade da ação na área da proteção civil continuará a assentar na salvaguarda de 

pessoas, bens e animais de companhia. Daremos continuidade ao projeto, desenho e 

implantação de um Centro Municipal de Operações de Socorro, órgão de coordenação 

de toda a atividade operacional de socorro e emergência, estrutura permanente e 

integrada que apoiará, em exclusivo, a Comissão de Proteção Civil Municipal. 

No sentido de aprofundar a capacidade de intervenção de todos os serviços, 

retomaremos e consolidaremos os programas de aquisição de veículos operacionais, de 

formação e o aumento do efetivo, garantindo a capacidade de operacionalização de 

todas as saídas de emergência e socorro, bem com concluiremos o Centro Municipal de 

Operações de Socorro, em fase avançada de construção. 

Governança, Transição Digital e Inovação 

O presente que vivemos é absolutamente exigente, oferecendo-nos grandes desafios, 

mas também grandes oportunidades. A Economia 4.0 e a futura 5.0 (que reequilibrará 

a relação entre a máquina e o Homem) contribuiu para a exponencial digitalização da 

sociedade e da economia, obrigando-nos a garantir uma efetiva transição digital de 

Viana do Castelo para um concelho mais digital e, consequentemente, mais competitivo 

e reconhecido internacionalmente. 

Paralelamente temos cidadãos e eleitores mais conscientes da sua corresponsabilidade 

sobre a "Polis" e a sua gestão, que procuram modelos e mecanismos bem estabelecidos 

de transparência e exigem papéis diferentes de atuação do poder público e autárquico, 

procurando para si uma forma própria de se relacionar com eles e indagando a 

promoção de mudanças disruptivas e impactantes, as quais implicam grandes 

transformações das políticas públicas e respetivos relacionamentos, novos modelos de 

administração que garantam a patilha de informação e participação social. 
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Assumimos a digitalização como motor transversal de crescimento e inovação em todos 

os setores de intervenção municipal. É nosso objetivo reestruturar a instituição 

Município e respetiva organização, adequando-a a uma sociedade atuante e digital, 

garantindo uma instituição de confiança que assente a sua missão numa contínua 

melhoria e proximidade e que avalize uma gestão municipal aberta à sociedade e às 

empresas, impactando o concelho nos contextos local, regional e internacional. 

Assim, aproveitaremos o potencial transformador do digital para posicionar o município, 

nos diferentes sectores, na vanguarda do Digital e da Inovação com: 

1. Instalação de incubadoras para a criatividade e arte digital, com ligação ao ensino 

superior, contribuindo para a afirmação de Viana do Castelo como uma "Smart City"; 

2. Capacitação e inclusão digital, através da criação de um programa de digitalização 

para as escolas, criação de um programa de formação intensiva e especializada na área 

digital para profissionais empregados e desempregados e lançar uma Academia Criativa 

para a inclusão digital; 

2. Transformação digital do tecido empresarial através da criação de um "Digital 

lnnovation Hub" - redes colaborativas que incluem centros de competências digitais 

específicos, com o objetivo de facilitar a disseminação e adoção de tecnologias digitais 

avançadas por parte das empresas; 

3. Promoção da transição digital do município, melhorando processos internos e 

apostando na desmaterialização em todas as áreas, agilizando a comunicação entre a 

sociedade e os serviços municipais. 

Finalmente, todas as opções estratégicas e ações/projetos assumidos neste Plano de 

Atividades e Orçamento, serão tanto mais viáveis, com a sua aceitação e aprovação 

pelos Órgãos Municipais (Câmara e Assembleia Municipal) e resultado de um processo 

de partilha e construção com os agentes relevantes do território, destacando o nosso 

Conselho Empresarial Estratégico, o Instituto Politécnico e todos os Movimentos 

Empresariais, Sociais, Cooperativos e rede de parceiros institucionais e outros que o 

Município integra. 
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Pressupostos de Execução Orçamental para 2022 

Para a execução das Grandes Opções do Plano e Orçamento do Ano de 2022 a Câmara 

Municipal submete, também à aprovação da Assembleia Municipal , os seguintes 

pressupostos: 

1. Autorização para realizar despesas com contratos de empreitadas, aquisição 

de bens e serviços, locação financeira, protocolos e acordos de colaboração 

financeira, que originem encargos para além de 2022, e nos quais, por 

consequência, os pagamentos venham a ser efetuados em 2022 e anos 
seguintes; 

2. Autorização para contração de empréstimo a curto prazo, de acordo com o 

artigo 50.º da Lei nº 73 / 2013, de 3 de setembro, durante o período de vigência 

do orçamento, para ocorrer a eventuais dificuldades de tesouraria que possam 
surgir na gestão municipal. 

Apresenta-se o quadro resumo do limite de endividamento municipal, a 30 de 

novembro de 2021 , de acordo com a Lei das Finanças Locais (Lei nº 73 / 

2013), em que se verifica que o Município de Viana do Castelo tem uma 
Margem de Endividamento de 52.599. 773 €. 
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Empréstimo de curto prazo para ano 2022, no valor de 4 SOO 000,00 € 

Das nove instituições financeiras convidadas apresentarem propostas as seguintes: 

Banco Taxa Juro Comissões 

Euribor 6M + 0,11% 

Millennium BCP (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 

Euribor 6M + 0,069% 

Banco BPI (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 

Euribor 6M + 0,0779% 

Caixa Geral de Depósitos (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 

Euribor 6M + 1,0% 

Novo Banco (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 

Euribor 6M + 0,084% 

Crédito Agrícola (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 

Euribor 6M + 0,25% 

Bankinter (Euribor com limite inferior de 0%) Isenta 
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Limites de Endividamento Total 

Receita Corrente Cobrada Líquida 

Média da 
2018 2019 2020 Total Receita 

Liquida 
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) (5) = 4/3 

64.437.549,59 € 66.980.440,64 € 57.401.770,96 € 188.819.761,19 € 62.939.920,40 C 

Dívida Total da Autarquia 

Dívida Total 

limite da dívida 
Total da dívida 

Contribuição Dívidas total 
a terceiros excluindo não total Artigo 52.2 
incluindo 

SM +AM + SEL 
Divida Total orçamentais, 

Montante 
Margem Margem da lei n.2 

dívidas não 
+ entidades 

exceções lei 
em 

Absoluta Utilizável (l) 73/2013 
orçamentais 

participadas 
73/2013 e FAM 

excesso 

(7)=(6)-
(8}=(1)-(6), se (1) (2) (3) (4)=(2}+(3) (5) (1), se 

(6}<(1} 
(9) =(8} • 20% 

(6}>(1) 

30/11/2021 
94.409.881 e 

43.199.445 € 1.006.285 C 44.205. 730 € 41.810.107 € 52.599.773 € 10.519.955 € 
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EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 
(ART. 40.2) Lei 73/2013 

Valores Orçamento 2022 

Receita Corrente 

(1) 

Despesa Corrente 

(2) 

Amortizações 

médias (EMLP) 

(3) 

Total 
(4)=(2)+(3) 

63.158.311,45 C 55.693.279,08 C 3.492.657,98 C 59.185.937,06 C 

Apuramento amortizações médias 

Empréstimos 
Capital Art!! Anos remanescente 

Divida/Contraído RFALEI / contrato 

Habitação Social de Darque 508.579,33 C 832 13 

Empréstimo Obras 
5.684.930,90 C 832 10 

Investimento 

Habitação Social (24 Fogos) -
513.612,59 C 832 10 

Alvarães 

Empréstimo Reabilitação 
6.259.590,00 ( 832 12 

Urbana e Investimento 

PAEL 2.635.456,60 C 832 14 

empréstimo Obras 
4.976.067,57 ( 402 15 

Investimento 

empréstimos Investimento 3.631.459,29 C 402 12 

Investimento 1.567.586,94 C 402 12 

Investimento 3.329.870,16 C 402 12 

DGTF 164. 715,20 C 402 5 

DGTF 141.760,00 C 402 5 

AIMINHO 1.302.412,00 C 40! 12 

Investimento 6.799.339,10 C 402 12 

Investimento 1.798.374,67 C 402 12 

Investimento 1.167.526,95 C 402 12 

Investimento 1.172.669,32 C 402 12 

Aquisição terrenos 0,00( 402 12 

Soma amortizações médias/ano 

Margem 
(5)=(1)-(4) 

3.972.374,39 € 

Amortização média 

39.121,49 C 

568.493,09 C 

51.361,26 C 

521.632,50 C 

188.246,90 C 

331.737,84 C 

302.621,61 C 

130.632,25 C 

277.489,18 C 

32.943,04 C 

28.352,00 C 

108.534,33 C 

566.611,59 C 

149.864,56 C 

97.293,91 C 

97.722,44 C 

0,00€ 

3.492.657,98 € 
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Mapa das Entidades Participadas 

Participação Capital 
v 

DESIGNAÇAO NIF capital social 
Social 

Quota 

~ Valor % 

ASSOC. MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 . . . 6.071,80 € Vi COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
MINHO E LIMA 508754496 3.185.273,89 € 318.527,39 € 10,00% 41.820,00'c 

\ ASSOC. MUN.CENTRO HISTORICO 502131047 . . . 1.070,00 € 

REDE PORT. CIDADES SAUDAVEIS 504941569 . . . 5.000,00 € 

TURISMO PORTO E NORTE S08905435 2.284.950,37 € . . 1.500,00 € 1 

RESULIMA 503694398 2.500.000,00 € 330.000,00 € 13,20% . 

ASSOC. MUNIC. PORT. VINHO 508038430 . . . 1.600,00 € 

EIXO ATLANTICO NOR. PENINSULAR 503990698 . . 7.500,00( 

ÁGUAS DO NORTE, SA 509436595 111.061.732,00 € 1.343.775,00 € 1,21% . 

VIANAPOLIS 505042703 15.000.000,00 € 6.000.000,00 € 40,00% . 

POLIS LITORAL NORTE 508829569 26.100.000,00 € 5.428.800,00 € 20,80% . 

FUNDAÇÃO DE SERRALVES 502266643 16.757.945,24 € 100.000,00 € 0,60% . 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS V.C. 680012907 4.605.099,33 € 4.605.099,33 € 100,00% . 

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (1) 513319182 417.857.175,00 € 1.453.131,00 € 0,35% . 

ÁGUAS DO ALTO MINHO 515486159 3.600.000,00 € 924.435,00 € 25,68% . 

(1) Do valor da participação da Câmara no Fundo de Apoio Municipal foi realizado até 30/11 o valor de 1.412.766,30€ 

26 



R E S U M O D O O R Ç A M E N T O 

ENTIDADE 

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022 

RECEITAS MONTANTE DESPESAS 

Correntes . ... . ... .. 63 .158 . 311, 45 Correntes . ......... 
De capital . . . . . . . . . . 45 .120 . l"0 , 66 De capi tal .. ' ....... 
Outras .............. 

Total 108 .278 .482,11 Total 

Serviços Municipalizados 5.258 . 6"0, 00 Serviços Municipalizados 

Total Geral 113 . 537 . 152, 11 Total Geral 

MONTANTE 

55 .693 . 279, 08 
52 .585 . 203, 03 

lOB . rB . 482 , 11 

5. 258 .670, 00 

113 . 537 .152 , 11 
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ENTIDADE APR)VAÇÕES 
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 

RECEITU 

RECEITAS CORRENTES 

01 lllPOSTOS DIRETOS 
02 lllPOSTOS INDIRETOS 
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 
05 RENDIMENT0S DE PROPRIEDADE 
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
o· VENDA OE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS OE CAPIT~.L 

09 VENDAS OE BENS DE INVESTrnENTO 
1 O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
11 ATIVOS FINANCEIROS 
12 PASSIVOS FINANCEIROS 
13 OUTPAS RECEITAS OE CAPITAL 

TOTAL DAS RECEITAS OE CAPITAL 

TOTAL GERAL 

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022 

lfüNTANTE DESPESAS 

DESPESAS CORRENTES 

23 ,343.812, -4 21.6 01 DESPESAS COM O PESSOAL 
342.418,55 0.3 02 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇ·)S 

1. 065. 829, 84 1.0 03 JURê•S E OUTROS ENCARGOS 
18.848, -5 o.o 04 TRANSfl::Rf:NW.S CORRENTES 

29. 995 . 106, 94 z-.- 05 SUBSÍDDS 
-. n. 625, 55 6.6 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
l.ff. 069, 08 l.l 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
63.158 .Jll, 45 58.J 

DESPESAS OE CAPITAL 

o- AQUISIÇÃO OE BENS DE CAPITAL 
5C230,22 0.5 08 TRANSFERÊNCIAS OE CAPITAL 

32 .098.499,32 29. 6 09 ATIV)S FINANCEIROS 
1. 000, 00 o.o 10 PASSIVOS f!NANCEIROS 

12.223 .441, 12 11.3 11 OUTRAS DESPESAS OE CAPITAL 
250 .000, 00 0.2 

'i◊TAL DAS DESPESAS OE CAPITAL 
45.120.!'0,66 41. i 

TOTAL GEFAL 
108.2"8.482,11 100.0 

23.956.09-,oo 22 . 1 
22.485.880,48 20. 8 

220 . 342, 80 0.2 
8.566.258,80 . 9 

5.500,00 o. o 
459 .200,00 o. 4 

55.693.2'9,08 51. 4 

33.885.W,49 31.3 
9 .582. 040, 00 8. 8 

"91.364, 70 O. -
8.186.350,84 •. 6 

140.000,00 0.1 

52.585.203,03 48. 6 

108.2"8 .482,11 100.0 
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e -
0RÇAf!ENT0 E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 

HUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 
-

Tipo de Orçan:ento : DA RECEITA Tipo de Dotação : DJTAÇÔES INICIAIS Tipo de V1suahzaçào : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar 

Orca::ento 1022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

anteriores 1023 2024 2025 2026 

Receita corrente 63.158.311,45 63 .158.311,45 61.309.460,80 61.812 . 773,36 62.321.119,01 62.834.518 ,2 
R1 Receita fiscal 23 .686.231,29 23 . 686.231,29 23 .923.093161 24.162.324,54 24.403 .947 ,18 24.647. 981 ,25 
Fll Impostos diretos 23.343 .811, ·4 23.J0.812,"4 23.5"" .250,8" 23.8ll .023, 38 14.051.113,EO 24.291.665, 14 
Rl2 Ir.postos indmtos 341.418,55 342.418,55 345 .842,"4 349.301, 16 352. '94, 18 35U22, 11 
PJ Taw, lllllru e outras ptnalidades 1.065.829,84 1.065.829,84 1.076.488 ,15 1. 087.253102 1.098.125,54 1.109.106,80 
u Rendimentos de propriedade 18.848, 15 18.8481 75 19.031,24 19.221,61 19.419,89 19.614,09 
P.5 Transfmncias e subsídios correntes 29.995.106,94 29. 995 .106 1 94 28 .414.091,23 28.591.450,14 28 .110.5821 64 28 .951.506,41 
P.51 rransferencias correntes 29.995.106,94 29. 995.106,94 28.414.091,23 28.591.450,14 28.110.582 ,64 28.951.506,41 
P.511 Adllinistrações Públicas 28.990.162 ,96 28 .990.162,96 21. 403. 091,81 21 .514.346,19 21.141.308,26 21.921.999 1 35 
Rllll Ad'lllnistracão Central • Estado 28 .€14.554,3" 18.614.554, r r .013.09·,81 r .124.346,'9 2".39'.308,2€ r .n.999,35 

Português 
Rlll2 Administração Central • ·Mras n.2os,19 3'6.108, 59 350. 000 1 00 350. 000 1 00 350.000,00 

entidades 
Rlll Qutm 1.004.943,98 1.004.943,98 1.010.993,12 l.OF.103,35 1.013.214,38 
R6 Venda de bens e serviços 1.114.625,55 1.114.625,55 6.641.510,80 6.110.985,89 6.115.095 ,13 
R1 Outras receitas correntes 1.211.069,08 1.211.069,08 1.229.239, 11 1.241.532,16 1.253.941,49 1.266.486, 1 

Receita de capital 32.895.129,54 32 .895.129,54 65.932 .299,52 43.931.951,13 11.691.584,80 6. 628.013, 
R8 Venda de bens de investimento 541 .230,22 541 .230,22 552 .682 ,52 558.189 ,35 563.151,24 569.368, 15 
R9 Transferencias e subsídios de capital 32.098.499,32 32.098.499,32 65.129.611,00 43.123.161, 18 10.811.833,56 5.808.104,93 
R91 !ransfmncias de capital 32. 098. 499 1 32 32.098.499 ,32 65.129.611,00 43.123. 761 , 18 10.811.833,56 5.808.104,93 
R911 Adainistrações Públicas 31.286.802119 31.286.802, 19 64.311.920 ,41 42 .312. 011,25 10.066.131,03 4.991.008,40 
R9111 AdJunistração Central · Estado 18.714 .802,79 28 .114.802,'9 47.365 .910,4" 39.360.0'1,25 8.864 .lr, OJ ].895 .008, 40 

Português 
R9112 Admmstraçào Central · 0utras 2.571.000,00 1Sl.000,00 1f.951. 000, 00 1.951.000,00 J.201.000,00 1.101. 000, 00 

entidades 
R9115 Adnumstraçào Local 1.000,00 l.000, 00 1.000,00 l.000,00 l. 000,00 l.000,00 
R912 Extmor · UE 75 .000,00 '5.000,00 ·5.000,00 ·1.000,00 ·1.000,00 ·5. 000, 00 
P913 Outras 736. 696, 53 "36.696,53 "JU96,íl "36.696,53 "]6.€%,53 '3U%,5) 
RlO Outras receitas de capital 250.000,00 250.000,00 250.000 ,00 250.000,00 250. 000, 00 250. 000,00 

Receita efetiva [l] 96.054.040,99 96.054.040,99 121.241.160, 32 105.744 .130,49 74.012 .103,81 69.462 .621,91 
Receita não efetiva [2] 12 .224.441,12 12.224.441,12 4.502.000,00 uo2.ooo,oo 4.502 . 000, 00 4.502.000,00 

R12 Receita COII ativos financeiros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
R13 Receita com passivos financeiros 12.223.441,12 12.223.441,12 4. 501. 000, 00 4.501.000,00 4.501. 000 ,00 UOl.000,00 

Receita total [3] = [l] + [2] 108.218.482,11 108.218.482 ,11 131.143.160,32 110.246.130,0 78.514.103,81 13.961.621,91 
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ORCAHENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 
HUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 

Tipo de Orçmnto : DA RECEITA Tipo de Dotação : DOTAÇjES INICIAIS Tipo de V1sualmçào : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s 

Orçamento 2021 Plano orçamental plurianual 
Pubnca Designação Períodos Período Sor.~ 

anteriores 2023 2024 2025 

Receita corrente 63.158.311,45 63.158.311,45 61.309.460 ,80 61.812. 713 ,36 62 .321.119,01 62 .834.548,29 
Rl Receita fiscal 23.686.231,29 23.686.231,29 23 .923. 093, 61 21.162.324,54 2U03. 941, 18 24.641. 981,25 
RI! Iiipostos diretos 13.343.812, -4 23.343.812, "4 23S'.250,8" 23.813.023,38 24.051.153, EO 24.291.665,14 

OI IHPOST0S DIRETOS 23.343.812, '4 23.343.812,"4 23.571 .250,8' 23.813 .023,38 24 .051.153,60 24.291.665,14 
0102 OUWJS 23.343.812, '4 23 .343 .812:4 23.5"' .250, 81 23.813.023,38 24.051.153, EO 24.291.665,14 
010202 IMPOSTO MUNICIPAL !MOVEIS IIKII 12.259.679,42 11 .259.5'9,42 12.382.216,21 12 .506.098,9" 12. 631.159, 96 12.75-.471,56 
010203 IHP)STO ÚNICO DE CIPCULAÇÃO 2.369.141,72 2.369.141,"2 2.392.833, 14 2. 416.161, 4- 2.440.929,08 2.465.338,r 
010204 IMPOSTO MUNICIPAL DE TPANSAÇ·)ES 4.935.4'3,98 4.935.fl,98 4.984.828, '2 5.034.67',0J 5.085.023, -9 5.m.no2 

IIHTI 
010205 DERP.!.MA 3.n.rn,88 3. -,8.435,88 3.81€.220,24 3. 854.382, 44 3.892.92€,2€ 3.931.855,52 
01020- IMPOSTOS ABOLIDOS 1.081, -4 1.081,-4 1.092,56 1. 103, 49 1.114,52 1.125,r 
01020-02 IMPOSTO MUNICIPAL SISA 1.081:4 1.081,"4 1.092,56 1.103, 49 1.114,52 1.125,r 

Rl2 Impostos indiretos 342.418,55 342. 418, 55 345.842, -4 349.301, 16 352.-94,18 35€.322, 11 
02 IHPOST0S INDIRETOS 342.418,55 342.418,55 345 .841,-4 349.301, 16 352.~94, 18 356.311, 11 
0102 OUTROS 341.418,55 341.418,55 345 .841, 14 349.301, 16 352."94,18 35U11, 11 
01010E IMPOSTOS INDIRETOS ESPECIFICOS DAS 341.418,55 341.418,55 345 .842, '4 349.301, 16 351.794,18 35é.311, 11 

AUTAR~IAS LOCAIS 
01010€01 MERCADOS E FEIRAS 4.160,16 4.160,26 4.101,86 4.243,88 4.28E,32 
02020E01 LOTEAMENTO E OBRAS 250.354, ó- 250.354,6' 252.858,22 255.386,80 25".940,fl 
0102060201 LICENCIAMENTOS DE OBPAS 70. 841, 82 iO. 841, 82 71.550,24 "1 .265,74 12.988,40 
02020E0203 INFRAESTRUTURAS UIW.NÍSTICAS 1'9.512,85 n.512,85 181.30", 98 183.121,06 184. 952, 2-
ü2020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA JJ .272,53 JJ.2'2,53 13.405,26 JJ .539,31 13.674,'0 
01020E05 PUBLICIDADE 3.299,21 3.299,21 3.332,20 3.365,52 3.399, 18 
02020699 OUTROS 11.331,88 'l.331, 88 -2 .045,20 -2. "65, 65 'l. 493, li "4.218,24 
0102069999 OUTR'.IS ºl.331,88 -1.331,88 -2.045,20 -2 . -65, 65 '3.493,31 '4.228,14 
01020E999901 ALVAP.ÁS 1.520, '9 1.520, -9 1.536,00 1.551,36 l.SH,8" 1.581,54 
020206999902 VISTORIAS 1.rn,91 1.432,92 1.44',25 1.461/2 1.n, 34 1.491, 10 
02010E999999 DIVERSOS 68.n,1- 68.ra,r E9. 061, 95 69.752,51 ·0.150, 10 -1.154,60 

Tuas, multas e outras penalidades 1.065.829,84 l.065.829,8' l.016.488,15 1.081.253,02 1. 098.125 ,54 1.109.106,80 
04 TAXAS, HOLTAS E OUTRAS PENALIDADES 1. 065 . 829, 84 1.065.829,84 l.O'.E.488, 15 J.08'.153,02 1.098.125,54 1.109.106,80 
0401 TAXAS 1.009.S-l,39 1.009.s-J,39 1.019.€69,13 1.029.865,81 J.040 .JE4,46 1.050.566,11 
040123 TAXAS ESPECÍflCAS DAS All'fAPQUIAS LOCAIS 1.009.S-J,39 1.009.S-3,39 1.019.669, 13 1.029.865,81 1.040.164,46 1.050.566,11 
04012301 MERCADOS E FEIRAS 50.049,r 50.049,1' 50.549,66 51.055, 16 51. 565, -1 51.081,r 
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS 69J.i45,30 693.-45,30 -oo .682, 76 10·. 689, 58 -14.-6E,48 "21. 914, 14 
0401230201 LICENCIAMENTOS DE OBPAS n.564,80 r9.5U,80 383.360,45 ]8' .194,05 391.0€5, 99 394.rG,65 
0401230203 INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS 314.180,50 314 .180, 50 ir.m,i1 320.495,53 32J.700,49 32€.93",49 
04011303 OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA 14.165,54 14. 165, 54 1uo-,20 14.450,27 14.594, -- 14."40,-2 
04012308 THDP 31.353, f 31.353,6" JU6',11 31.983, 88 32.303,-2 32. 626,°6 
04012399 OUTRAS 120.259, 11 220.259, 7j 122.462,30 224 . 686, 92 226.9]], '8 229.203, 12 
0401239901 TDF'IH 123, 21 123,21 114, 50 125, 75 12",0l 128, 18 
0401239902 T~JJ. PELA EMISÃO DO CEPTIFICAI>~ DE 1.194,38 1.194,38 1.206,32 1.218, 38 1.230, 56 1.W,8" 

REGISTO 
0401239908 CONTR'.ILO HETROLO:.i!CO 16.l33,01 16.33], 02 16.496, 35 16.661,31 16.8Z-,92 lt.996,20 
0401239999 OUTRAS 202.609,04 202.609,04 204.05,13 206. 681, 48 208 .' 48,29 110.835, --
040123999901 ALVARÁS 2.404,r 2.404,r 2.429,02 2. 453, 31 1r,84 2.501,62 
040123999902 VISTORIAS '.521, 19 •. 521, 19 - . 596, 40 -.672,36 -. '49,08 •. 826,5" 
040123999999 DIVERSOS 192.682,88 192.682,88 194.€09,71 196. 555, 81 198.511,r 200 .506, 58 
0402 HULTAS E OUTRAS PENALIDADES : 56.256,45 56.fü,45 56.819,02 5-.J8',21 5'.961,08 58.540,69 
040201 JUR-)S DE HORA 30.541,81 30.541, 81 30.84',13 31.155,10 Jl.4C,26 li.-81,93 
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA '. 614, 86 ·.614,86 - . 691, 01 -.' 61,92 -.845,60 -.924,06 

OPDENAÇÕES 
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 18.099, -a 18.099, -9 18.180, '8 18.463,59 18.648,22 18.834, 'O 
04029901 TAXAS DE RELAXE 2.89-, 1- 2.8r,i- 2.926,14 2.955,40 1.984,95 3.014,80 
04029999 OUTRAS 15.202, ól 15.202,61 15 .354,64 15.508, 19 15 .663,2? 15 .819, 90 

ll4 bndaentos de propriedade 18.818, 15 18.848, 75 19.031 ,21 19.221 ,61 19.119,89 19.614,09 
05 RENDlHENTOS DE PROPRIEDADE 18 .848, 15 18.848,15 19.037,24 19.227,61 19.419,89 19.614,09 
050; DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCP'.IS 18.848, ;5 18.848, ;5 19.or,14 19.217,61 19. 419,89 19.614,09 

DE SOCIEDADES E ÇUASE-SOCIEDADES NÃ) 
FlNANCEIRAS 

05◊-99 OUTRAS 18.848, ·5 18.848:5 19.03',24 19.221,61 19.419,89 19.614,09 
ll5 Transferencia., e subsídios correntes 29.995. 706, 94 29.995. 706,91 28. 414.091 ,23 28.591.450 ,14 28. 710. 582, 61 28.951 .506,17 
ll51 Transferencias correntes 29.995.106,94 29.995.106,91 28.414.091,23 28.591.450,14 28. 710.582,64 28.951.506,47 
ll511 Adainistrações Públicas 28.990.762 ,96 28. 990.162,96 21 .403.091 ,81 21.511.346,19 21.147.308,26 21 .921.999,35 
R5111 Administração Central - Estado 28.614.554,r 28.614.554,r r.o5J.or,81 2'.224.346,-9 r .391 .J08, 26 r.n.999,35 

Português 
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ORÇI\HENTO E PLANO ORÇAMENTAL PWRIANUAL 

~ MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 022 

Tipo de Orçamento : DA RECEITA Tipo de Dotação : DOTAÇ·)ES INICIAIS Tipo de Visual!zaçào : APENAS C/ HOVIHENTO Desagregar : s 

Orçamento 2022 Plano orçamental plurianual 
Pubnca Omgnaçã, Períodos Período Soma 

anteriores 2023 2024 2025 2026 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.rn.554,r 28.614.554,3' r .051.09·,81 2".224.346, 19 2".39".308,2€ 2".5"1.999,35 
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2U1U54,r 28.614.554,r r .051.or,81 2".224.346/9 2'.39" .]08,2€ 2" SJ.999,Jí 
060301 ESTAl>J 2U5S.J44,r 26.155.344,r 2E.32U9" ,81 26 .496.146,"9 26.669.108,2€ 2L84] .'99,]5 
06030101 FUNDO DE EQOILIBPIO FINANCEIRO 11.183.282,00 11.183.282,00 11.295.114,82 11.408.065,9" 11.522 .14€, O ll.Er.368,10 
06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 1.434.526,23 1.434.526,23 1.448.8'1,49 1.463.360,20 l.f' .993,80 1.492. ,-3,-4 
06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 4.021.291,00 4.021.m,oo 4.061.503,91 4.102.118,95 4.143.140,14 4.184.5"1,54 
06030106 TRANSFERÉ~Cll\.'i OE COMPETÊNCIAS 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200 .000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 

- LEI 50/2018 
0603010" PARTICIPAÇÁO NO IVA - ART 26' 316.245,14 316.245, 14 319.40',59 322.601,6" 325.82",t9 

A DA LEI N"3/2013 
06030€ ESTA~J - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 2.459.210,00 2.459.210,00 "28.200,00 ·28.200,00 "28.200,00 

PROJET0S CO -FINANCIADOS 
06030601 FEDER J.06".010,00 1.067,010,00 
0603060101 COMPETE 2020 50.000,00 50.000,00 
0603060102 NORTE 2020 83i .OOO,OO sr .000,00 
060306010] POCTEP 25 .000,00 25.000,00 
060JOE0104 INTERREG 154.010,00 154 .010,00 
06030€0199 OUTROS 1.000,00 1.000,00 
06030602 FSE 356.200,00 356.200,00 353.200,00 353 .200,00 353.200,00 
0603060201 POCH 1.000,00 1.000,00 
0603060202 POISE 1. 000, 00 1.000,00 
0603060203 NORTE 2020 353. 200, 00 353.200,00 353.200,00 353 .200,00 353.200,00 
0603060299 OUROS 1. 000, 00 1. 000, 00 
0603060] FUNl>J C)ESÀO 301. 000, 00 301. 000, 00 
06030EOJOI POSEUR 300.000,00 300 .000,00 
0603060399 OUTROS 1.000,00 1.000,00 
06030604 FEAMP 358.000,00 358.000,00 
0603060401 HAR 2020 JS" .000,00 35" .000,00 
0603060499 OUTROS 1.000,00 1.000,00 
06030605 FEADEP 2.000,00 2.000,00 
0603060501 PRODER 2D20 1. 000, 00 1.000,00 
0603060599 OUTROS 1. 000, 00 1.000, 00 
0603060€ PRR 3;5 ,000,00 n.000,00 n.000,00 n .000,00 n.000,00 n.000,00 

R5112 Adrunimação Central - Outras n.208,59 n.208,59 350.000,00 350 .000,00 350.000,00 350.000,00 
entidades 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3"6.208,59 J:6.208,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
060] ADMINISTRAÇÃO CENTRAL n.208,59 n.208,59 350 .000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
06030" SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS 316.208,59 n.208,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
060301 01 TRANSFERÊNCIAS DE COHPETÊNC!l\.'i 1.000,00 1. 000, 00 

- LEI 50/2018 
06030'.02 FAIH 25.208,59 25 . 208, 59 
06030"03 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA 250.000,00 250.000,00 

REABILITAÇÃO URBANA - IHPU 
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

060301 99 OUTROS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
R5ll Outras 1.004.943,98 1.004.943,98 1.010.993,42 1. or .103, 35 1.023.2"4, 38 1.029.50",12 

06 TRA.ijSFERÊNCIAS CORRENTES 1.004. 943, 98 1.004.943,98 1.010.993,42 l.Ol".103,35 1.023.2"4,]8 1.029.50",12 
0601 SOCIEDADES E QUl\.'iE-SOCIEOADES NÁO "' .000,11 '".000,11 --.ro,11 -8.W,81 '9.3JJ,29 80.126,62 

FINANCEIRl\.'i 
060101 PÚBLim .DOO, II 77.000, 11 ·;. ro, 11 '8.54',8! "9.]]J,29 80.126,62 
06010199 OUTRAS --.000, 11 "'.000,11 -- .110,11 "8.54",81 "9 .]]] , 29 80.126,62 
0608 FAMÍLIAS 92" . 943, 81 92'. 943, 8" 933 .223,31 938.555,54 943.941,09 949.380, 50 
060801 FAMILIAS 92,.90,r 92".943,8' 933.223,31 938 . 555, 54 943 .941,09 949.380,50 
06080101 TRA.ijSPORTES ESCOLAPES '.330,11 -.330, 11 -. 403, 41 · x·, H ". 552, 21 -.62", ·3 
06080102 PROLONGI\HENTO DE HORÁJ!IOS 6.056,50 6.056,50 ur,o- 6. 178,24 6 .240, 02 U02,42 
06080103 CANTH/1\.'i 914.55" ,26 914.55",26 919.102,83 924.899,86 930.148,86 935. 450, 35 

R6 Veada de bens e serviços 1.114.625,55 7.114.625,55 6.617.510,80 6. 710.985,89 6.775.095,13 6,839.846, 71 
o: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES ",1'4.625,55 ·.n.625,55 Ul".510,80 6. "10.985,89 6. '"5.095, ·3 E.839.846,-1 
0-01 VENDA OE BENS 13 . 438, 65 ll.438,65 ll.573,04 13. ·08,-- 13.845, 85 13.984,32 
0·0102 LIVR)S E DOCUMENTAÇÃO TtCNICA 5.608,"5 5. 608, 75 5. 664, 84 5.'21,49 5.--8,-o 5.836,49 
0·0101 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 4.841,85 4. 841, 85 4. 890, 2· 4.939, r 4.988,5€ 5.038,45 
0"0199 OUTROS BENS 1. 988,05 2.988,05 1.or,91 3.048, 11 3.0"8,59 3.109, 38 
0'02 SEPVIÇOS 1.182. 968, 01 l."81.968,01 1. 19" .86",2~ 1.206.845,95 1.215.914,40 1.225.0c),51 
070208 SEPVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, 263.995,r 263. 995, 31 2€6.05,32 269.301, 67 271.994, 69 2'4. "14, 64 

CULTURAIS E DESPORTO 
0702080] SERVIÇ)S CULTURAIS 2.592,47 2.592, 47 2.El8,]9 2.644,5" 2.n,02 2.697, 13 
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ORCA.MENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANOA.L . 3 

~ HUHICIPIO OE VIANA 00 CASTELO . 2022 

Tipo de Orçmnto : DA RECEITA Tipo de Dotação : OOTAÇÔES INICIAIS Tipo de V1sualmçào : APENAS C/ HOVIHENTO : s Desagregar 

Orc~ento 2022 Plano orçamental plurianual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

antenom 2023 2024 2025 2026 

0102080]99 oums 2.592,f 2.592,r 2.EI8,39 2. 644, 5- 2.rn,02 2.69-, -
f020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 261.402,90 261.402,90 2€4.016,93 266.65', IO 269.323, r 2'2 .016,9I 
0'0209 SEPVIÇ)S ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 1.518.9'2,64 1.118.9"2,(4 931.231,9" 9r.544,28 943. 919, -1 950 .358, 91 
0-020903 TRANSP}RTES COLETIVOS DE PESSOAS E 596.306, 85 596.306, 85 

HERCA~}R!AS 
0102090303 TRANSPORTES DE PESSOAS - PART 391.414,49 391.414,49 
0'02090304 PROTRANSP 150.294,00 150.294,00 
0"02090305 DESPACHO N' 8459 54.598, 36 54.598,3[ 
0"020904 TRABALHOS POR CONTA DE PAPTICULARES 20.665,-9 20.665,"9 20 .8"2,45 21.os1, r 21.291, 98 
0"020905 CEMITÉRIOS r.000,00 r.000,00 r .n,r r .954,25 38.333, -g 
Q'.02090" PARQUES DE ESTACIONAMENTO 91. 000, 00 95. 000, 00 96.182,56 9".548,39 98 .523,r 
0;020999 OUTR}S 7'0.000, 00 --0.000, 00 --E.198,49 '80.960,r ·as. ,-o, o~ '90 .62', --
0'03 PENDAS l.]78.218,89 5.n.218,89 5.436.0'0,41 5.490.431,11 5.541.335,48 5.600.-
0-oJOl HABITAÇÕES 50.585, 84 50 .585, 84 55.161, 09 51 .'12,'0 56 .269, 83 56. , 3 
0;0302 EDIFÍCIOS 340.810,83 340. 810, 83 344.218, 94 347 .661, 13 351.137,14 354 , , 2 
Q'.0399 OUTRAS 4. 986.822,22 4.986.822,22 5.036.690,H s.or.01-,14 ur.92",91 5. 9.30-,19 
0"039901 CENTR·} COORDENAÇÃO DE TPANSPORTES 91.000,00 91.000, 00 91.910, 00 92.829, 10 93 .'51,39 94 .694,96 
0:039902 CONCESSÃO EDP l.9"1 .842,84 l.fl.842,84 1.991.561,T 1.011.476,88 1.031.591,E5 1.051.90-,5 
f03990] PARQUES EOLICOS 310.691,39 ro.691,39 J:4.398,30 J:8 .141,28 381. 923, 'O 385. '42, 9 
0,039999 OUTR)S 2.553.287,99 2.553.28", 99 2.S-8.820,8- 2. 604.609, 08 2.630.655,17 2.fü.961,' 

R7 Outras receitas correntes 1.217 .069,08 1.217. 069, 08 1.229.239, 77 1.241.532 , 16 1.253.90,49 1.266.186,97 
ü8 OUTP.AS RJ:CEm.S CORRENTES UP.069,08 l.21".069,08 1.229.239, -; 1.241.532, 16 l.253.9C49 1.m.486,r 
0801 OUTRAS 1.211.069,08 1.2r.069,08 1.229.239, -- l.2ll.532, 16 1.253.94-,49 1.266.186,r 
080199 OUTRAS 1.2L069,08 1.2r.069,os 1.229.239, •• 1.241.532, 16 1.253.94',49 1.26€.486,r 
08019903 IVA RJ:EHBOLSM)(I n.128,11 n.228, 11 H950,39 r1. 699, 89 280.n,89 283.281,66 
08019904 IVA INVERSM DA LI(UIDAÇÃO 18.254, 60 18 .254, EO 18.437,15 18. 621, 52 18.80-, -4 18 .995,82 
08ü19999 DIVERSAS 926.586, r 926 .586,r 935 .852,23 945 .210, 1 5 954.662,86 964. 209, 49 

Receita de capital 32 .895.729,51 32 .895 .729,54 65.932.299,52 13.931.951,13 11. 691.584, 80 6.628.013,68 
Venda de bens de investiJr.ento 511.130,11 511.130,21 551 .682,51 558.189,35 563.151,24 569.368,15 

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO sr .210,22 sr .210,22 552.682,52 558 .189, 35 563.-51,24 569.368, ~s 
ü9ül TERREN)S 545 .230,22 545.23ü,22 550. €81, 52 556 .189, 35 561.751, 24 56".368,-5 
090101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÂ) 545.230,22 545.230,22 550.E81,52 556.189, 35 561. "51, 24 56" .368,"5 

FINANCEIRAS 
0903 EDIFÍCIOS 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 
090303 ADHISTRAÇÀO PÓBLICA-ADHNISTRAÇÀ) 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 

CENTRAL-ESTADO 
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 
090403 ADHISTRAÇÃO PÓBLICA-ADHNISTRAÇÃO 1.000,00 1. 000, 00 1.000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 

CENTRAL-ESTAOO 
09040303 OUTROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 

R.9 Transferências e subsídios de capital 32 .098.499,31 31 .098.499,32 65.129.611 ,00 13.123 .161 ,18 10.871.833,56 5.808. 704,93 
R.91 Transferências de capital 32 .098 .199,31 32.098 .499,32 65.129.617 ,00 13.123.761 ,18 10.877 .833,56 5.808. 701,93 
R.911 Administrações Públicas 31.286 . 801, 19 31.286.801, 19 64.317.920,11 41.312 .071,25 10. 066 .137, 03 4.997 .008,40 
R9111 Administração Central - Estado 28.714.802,-9 28. "14.802, -9 LltS.920,4" 39.360.0'1,25 8.864 .13',0J 3.895.008,40 

Português 
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18. 714.802, -9 28 . '14 .802, 1 9 41 .365.920,41 39.360.071,25 8.864.lr,03 3.895.008,40 
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 28.714 .802,19 28 . '14.802, 19 4' .365 . s20, r 39.360.071,25 8.864.13',03 3.895.008,40 
100301 ESTA~} 4.223.344, :9 4 .223.344, 18 3.803.308,23 3.833.5'1,31 3.864.lr,03 3.895.008,40 
10030101 FUNOO DE Eí;UlLI6RJO flNANCElRU 1.155.012,8- 1.m.012,81 Ut".563,00 1.280.238,63 1.293. 041, 02 1.305.911,0 
10030104 COOPERAÇÃO E TECNICA E FINANCEIRA Er.000,00 62".000,00 f".000,00 f".000,00 n.000,00 r- .000,00 
1003010401 DlREÇÃO GERAL DA ADHINISTRAÇÂO 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

LOCAL-DGAL 
1003010403 DIRECÃO REGIONAL AMBIENTE 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1.000, 00 

ORDENAMENTO TERRITORIO NOPTE 
100301040" DIREÇÃO REGIONAL EDUCAÇÀJ 450.000, 00 450. 000, 00 450.000,00 450.000, 00 450.000,00 450.000,00 

NORTE-DREN 
1003010411 DIREÇÃO GERAL DE 150.000,00 110. 000, 00 

INFRAESTRUTORAS E EÇUIPAMENTOS 
1003010499 OUTROS 15.000,00 21.000,00 25.000,00 25. 000, 00 25.000,00 25. 000, 00 
10030105 ART. 35°, N.'3 D~. LEI N.' 1.10.331,91 1. "41.331,91 1.-58.141,23 1. ''6.332, 68 1.-94.09€, 01 1.812.036,91 

;312013 
10030106 TRANSFERÊNCIAS DE COHPETÊNCIAS 600.000, 00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

- LEI 50/2018 
10030' ESTAOJ - PARTICIPAÇÃO COlfüNIATÂRIA EH 24.491.458,01 24.491.458,01 H.5E2.é12,24 35.526.499,94 5.000.000,00 

PROJET·)S COFINANCIAOOS 
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vRÇAIIENTO E PLANO ORCAMENTI\L PLURIANUAL 
lfüNICIPIO DE VIANA DO CASTELO 

Tipo de Orçamento : DA RECEITA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de V1sualmção : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s Euros 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Dmgnação Períodos Período Sorna 

anteriores 2023 2024 2025 1026 

10030;01 FEDEP 16.382.0:4,41 16.381.o-4,41 3l.Oé2.fl2,24 25.626.499,94 
10030-0101 COMPETE 2020 l. 000, 00 l. 000, 00 
10030-0102 NORTE 2020 lUOI.Oc4,41 16.301.014,41 Jl.Oé2 .fl2,24 15.626.499,94 
10030°0103 POCTEP 50 .000,00 50.ovo,oo 
10030"0199 OUTROS 30.000,00 30.000,00 
10030102 FSE 403 .500,00 403.500100 
1003fl201 POCH l. 000, 00 1.000,00 
10030"0202 POISE 200. 000, 00 200.000,00 
10030"0103 NORTE 2020 192.500,00 192.500,00 
10030'0299 OUTROS 10.000,00 10.000,00 
10030"03 FUN!)J DE COESÃO 6.253.383, 60 6.153.383,60 1.500.000,00 
10030'0301 POSEUR 6.243. 383, 60 6.143.383,60 1.500.000,00 
10030'0399 OUTROS 10.000,00 10.000,00 
10030"04 FEAMP 19".500,00 lr.500,00 
1003070401 ~.AR 2020 192.500,00 192.500,00 
10030"0499 OUTROS 5.000,00 5.000,00 
10030"05 FEADER 155.000,00 155.000,00 
10030"0501 POR 2020 150.000,00 150.000,00 
1003010599 OUTROS 5.000,00 5.000,00 
10030'06 PRR l.100.000,00 1.100.000,00 l l. 000. 000, 00 9.900.000,00 5.000.000,00 

P9112 Ad:n!n1stração Central • Outras 2.571.000,00 2.5"1.000,00 l f.951. 000, 00 2.951.000,00 1.201.000, 00 1.101.000,00 
enudadés 

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.5"1.000,00 2.5il.000,00 lf.951.000,00 2.951.000,00 1.201. 000, 00 1.101. 000, 00 
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.571.000,00 2.S:1.000,00 1€.951.000,00 2.951.000,00 1.201.000,00 l. 101.000,00 
100308 SERVIÇJS E FUNDOS AUTÓNOMOS 2.511.000,00 2.5"1.000,00 IE.951.000,00 2.951.000,00 1.20 l. 000, 00 1.101. 000, 00 
10030801 TRANSFERÊNms DE COMPETÊNCIAS 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 l. 000, 00 1.000,00 

· LEI 50/2018 
10030813 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA 850.000,00 850.000,00 15.400,000,00 2.000.000,00 210.000,00 150.000,00 

REABILITAÇÃO URBANA • IHPU 
10030899 oums l.120.000,00 1. ·2uoo,oo 1.550.000,00 950. 000, 00 910. 000,00 910.000,00 
1003089901 FUNW DE TURISMO 170.000,00 1"0.000,00 
1003089902 MINISTÉRIO DA CULTUPA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,000,00 100.000,00 100.000,00 
1003089903 FUNW FLORESTAL 350 .000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
1003089904 FUNDO Al!BIENTAL €00.000,00 600.000,00 600.000,00 
1003089905 FUNW DE EFICIENCIA EIIERGETICA n.000,00 n .000,00 n .000,00 2"5.000,00 n.000,00 n .000,00 
1003089906 FAHI n.000,00 175.000,00 rs.000,00 n.000,00 J"l.000,00 n .000,00 
1003089999 OUTROS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

P9115 Mmlnístração Local 1.000,00 l. 000, 00 l.000,00 1.000,00 l.000,00 l. 000, 00 
10 T?.AIISFERÊllCIAS DE CAPITAL l. 000, 00 l. 000, 00 1.000,00 l.000,00 l. 000, 00 l.000,00 
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 l.000,00 1.000, 00 l.000,00 
100501 CONTINENTE l. 000, 00 1.000,00 1.000,00 l. 000, 00 1.000, 00 1.000,00 
10050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 1.000,00 1.000,00 l. 000, 00 l.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 

R912 Exterior • U E 75.000,00 "5.000,00 "5.000,00 ·5.000,00 "5.000,00 ·1.000, 00 
10 TRAfüERÊNCIAS DE CAPITAL ·1.000,00 ·s. ooo, oo ·5.000, oo ·1.000,00 ·1.000,00 '5.000,00 
1009 RESTO DO MUNDO '5.000,00 ·1.000,00 ·1.000,00 ·5_000,00 ·1.000,00 '5.000,00 
100901 UNIÃO EOROPEIA· IllSTITUIÇÕES 15.000,00 ·1.000,00 ·1.000,00 '5 .000,00 ·1.000,00 "5.000,00 
10090101 FEDER 75.000,00 15.000,00 05.000,00 '.\. 000, 00 "5.000,00 ·1.000,00 
1009010103 IN!EREG ATLANCICO "5.000,00 '5.000,00 "5,000, 00 ·s. 000,00 ·1.000,00 "5.000,00 

R913 Outras 736. 696, 53 '36.696,13 36.t9ó,í3 "36.695,53 "36.t9E,53 "3é.696, 53 
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 736. 696, 53 1)6.696,53 ")6.696,53 "36.696,53 "36.696,53 ")6.696,53 
1001 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NM 736. 696, 53 "36. 696, 53 "36.(96,53 "36.696,53 "36. 69€, 1) "3é.696,53 

FINANCEIRAS 
100101 PÚBLICAS 736. 696, 53 ')6.6%,53 "36.l96,53 '36. 696, 53 "36. 696, 53 "3€.696, 53 
10010101 EMPRESAS PUBLICAS 736.696,53 "36. 696, 53 "36.t96,53 "36. 696, 53 "36. 696, 53 "3U96,53 
1001010101 REFER 736.696,13 "36.696,13 "36. 696, 53 "36. 696, 53 "36.696,53 ")6. 696,53 

Rl0 Outras receitas de capital 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250. 000,00 250.000,00 250.000,00 
13 OOTW R!C!IW DE CAPITAL 250 .000,00 250. 000,00 250.000 ,00 250 .000,00 250. 000,00 250.000,00 
1301 OUTRAS 250 .000,00 250.000,00 250.000, 00 250.000,00 150. 000, 00 250.000,00 
130199 OUTPAS 250.000,00 150.000,00 250.000,00 250. 000, 00 210. 000, 00 250. 000, 00 

Receita efetiva [l] 96.054.040,99 96.054.040,99 121.241.760,32 105. 741.130,49 14 .012 .103,81 69.462 .621 ,91 
Receita não efetiva [2] 12 .224.441,12 12 .224.441,12 4.502.000,00 U02.000,00 U02 .000,00 U02 .000 ,00 

Rl2 Receita CQI ativos financeiros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000 ,00 
11 ATIV·)S FINANCEIROS 1. 000, 00 l. 000, 00 l. 000, 00 1.000, 00 l. 000, 00 1.000,00 
1109 UNIOADES DE PARTICIPAÇÃO 1.000,00 l. 000, 00 l.000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLUPIANUAL 
MUNICIPJO DE VIANA DO CASTELO 

Tipo de Orçamento : DA RECEITA Tipo de Dotação : DOTAÇ5ES INICIAIS Tipo de V1sualmçâo : APíNAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Designação Períodos Período Som.l 

anteriores 2013 2014 2021 2016 

11090E AD!HSTPAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 
LOCAL-CONTINENTE 

Rl3 Racei ta coa passivos financeiros 12.223.Ul,12 12 .123 .441,11 1.501.000,00 4.501.000,00 4.501.000,00 1.501.000,00 
12 PASSIVOS FINANCEIROS 12.223.441, 11 12.113 .441, 12 4.501.000, 00 U Ol.000,00 U0!.000,00 4.501.000,00 
1201 EHPPESTHl)S A CURTO PRAZO 4.500.000,00 4.500.000,00 U00.000,00 4.500.000,00 4.500,000,00 U00.000,00 
120502 SOCirnADES FmNCEIRAS 4.500.000,00 U00.000,00 4.500.000,00 U00.000,00 4.SOü.000,00 U00.000,00 
1206 EHPRESTIHOS A 11ÉDIO E LONGO PRAZOS ;.m.rn,12 ·.-22.441,11 
120€02 SOCIEDADES FINANCEIRAS -. 712 .441, 12 "."22.441,11 
120· oums PASSIVOS FINANCEIPOS 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,0ü 1.000,00 
120'.03 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-AOMNISTRAÇÂ) 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 l.000, 00 1. 000, 00 

CENTRAL-ESTADO 
Receita total 13) = Ili ♦ 11) 108.278.181 ,ll 108.178.482,ll lll. 743.160,32 110.246. 730,19 78 .511.703,87 
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ORÇAMENTO DA DESPESA 

CÂMARA MUNICIPAL 
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ORÇA!lENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 
liUNICIPJO DE VIANA DO CASTELO 

Tipo de Orçar.ento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visuallzação : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

antenores 2023 2024 2025 2026 

Despesa corrente 55. 693. 279 ,08 55.693.279,08 52.113.675,17 52.490. 379, 92 52.951.572 ,68 52 .609.007,95 
Dl Despem com o pessoal 23.956.097 ,00 23.956.097,00 24.195.694,05 21. 716.836,12 24.677.180,85 24.918.216,67 
D11 Remunerações Certas e Permanentes 18.046. T,00 18.0l6."61,00 18.225.83:,25 18.503.809,93 18.586.069,33 18."E8.ll5,08 
D12 Abonos Vanáveis ou Eventuais 710. 196,00 "J0.196,00 "19.444,38 909.691,38 '36.202,64 "40.412,86 
Dll Segurança social 5.199.134,00 5.199.134,00 5.250.412,42 5.303.328,81 5.355.208,88 5.409.668, ") 
D2 Aquisição de bens e serviços 22.485.880,18 22.185.880,48 18. 730. 922, 32 18.586.185,00 19.102 .033 ,03 18,518. 732,18 
D3 Juros e outros encargos 220.342,80 220.342,80 5.300,00 5.300,00 5.300 ,00 
D4 Tunsferencias e subsídios correntes 8.571. 758,80 8. 571 . 758, 80 8. 722.558,80 8. 722.558,80 8. 707 .558,80 
D41 Transferencias correntes 8.566.258,80 8.566.258,80 8. 717 .058 ,80 8.717.058,80 8.702 .058,80 
om Adminístnções Públicas 4.386.258,80 1.386.258,80 4.347.058,80 4.347 . 058, 80 U47 .058,80 
D4111 Administração Central - Estado 100, 00 100,00 

Português 
D4112 Ad!n!mstração Central - Gutras 100,00 100,00 

entidades 
D4115 Adlrimstração Local 4.386.058,80 4 .386. 058, 80 4.341 .058,80 4.341.058,80 4 .347 .058,80 
om Entidades do Setor Não Lucrativo 4.129.000,00 4.129.000,00 4.320.000,00 U20.000,00 4.305.000,00 
orn ·:>utras 51.000,00 51.000,00 50 .000,00 50.000,00 50.000,00 
D42 Subsídios Correntes 5.500,00 5. 500, 00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
D5 Outras despem correntes m.200,00 m .200,00 m .200,00 '59.200,00 159.200,00 

Despesa de capital 43.607.m,49 43.607.487,49 73.989.884,35 52.516.840,00 21. 046. 840, 00 16.246.810, 
D6 Aquisição de bens de capital 33.885."7,19 33.885 .417,49 64.918. 044, 35 43.440.000,00 12. 070. 000 1 00 7.270. 1 
D7 Transferências e subsídios de capital 9.582.040,00 9.582 .040,00 8.936.840,00 8.936 .840,00 8.836.840,00 8.836.840,00 
D71 Transferencias de capital 9.582.010,00 9.582.010,00 8. 936.840,00 8. 936.840,00 8.836.840,00 8.836.840,00 
D711 Adminístrações Públicas 6. 761.940,00 6. 761.940,00 6. 736.840,00 6. 736.840,00 6. 736.810,00 6. 736.840,00 
D~lll Adm.ln1stração Local 6.161.940,00 6."61.940,00 6."3U40,00 6.136.840,00 6."36.840,00 6."Jf.840,00 
0:12 Entidades do Setor não Lucrativo 2.ro.000,00 2."'0.000,00 2. 150.000,00 2.150.000,00 2.050 .000,00 2.050 .000,00 
D"l4 Outras 50. 100,00 50.100,00 50.000,00 50.000,00 50 . 000, 00 50.000,00 
D8 Outras despesas de capital U0.000,00 110. 000 ,00 135.000,00 110 .000,00 U0.000,00 140.000,00 

Despesa efetiva [li 99.300. 766,57 99.300 . 766,57 126.103.559,52 105.007.219,92 73.998.412,68 68.855.817 ,95 
Despesa nào efetiva [51 8.977 .715,54 8.977 .715,54 U00.000,00 4.500. 000 1 00 4.500.000,00 U00.000,00 

D9 Despesa COI ativos financeiros 791.364, 70 791.361, 70 
D10 Despesa COI passivos financeiros 8.186.350,81 8.186.350,84 4.500. 000, 00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Despesa total [6) = [41 + [5) 108.278.182,11 108.278.182111 130.603.559,52 109.507 .219,92 78. 499. m , 68 73.355. 847, 95 
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ORÇAHENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 
HUNICIPIO OE VIANA DO CASTELO 

Tipo de OrçaIDento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES [NICIAIS Tipo de V1sualtzação : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s 

Orçamento 2022 Plano orçamental plurianual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

anteriores 1013 2014 2025 

Despesa corrente 55. 693.279 ,08 55.693 .279,08 52 .113.675 ,17 52.490.379,92 52. 951.572 , 68 52.609.001 ,95 
Dl Despesas coa o pessoal 23.956.097,00 23.956 .097,00 2U95.694 ,05 2t 716.836,U 24.617 .480,85 24.918.216,67 
011 Pemunerações Certas e Permanentes 18.046.T,OO 18.046.T,OO 18.225.837,21 18.503.809,93 18.586.0€9,33 18 : e8 .135, 08 

02 CAMAAA MUNICIPAL 18.046:6:,00 18.046.T,OO 1s.225.8r ,25 18. 503. 809, 93 18.í86.0E9,33 18:€8.lll,08 
0201 PP.ESIDENCIA 2J9U41,00 1.694.241,00 1.-19.S-l,41 1:45.164,49 1. '"1.160, -3 2.T.314,29 

01 DESPESAS COH O PESSOAL 2.€94.241,00 2.694.241,00 1.-19Sl,41 2.'41.264,49 2. Tl.1€0,"3 2.T.314,29 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.694.241,00 1.694.241,00 1."19.5'1,41 1. "45.264, 49 1. '"1.160, -3 
010101 TITULARES DE ORGÀOS OE SOBEPJ.NIA E 213.400,00 213.400,00 115.534,00 2r. ó89, 34 219.BH,23 

HEHBPJS DE ÓRGÃOS AUTÁIIQUICOS 
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO 1.708.058,00 1.:08.058,00 U5.lr,58 1.-41.38', 96 l.'59.810,84 

INDIVIDUAL DO TRABALHO 
01010401 PESSOAL EM rUNÇÕES 1.701.958,00 1. ;02 . 958, 00 1. "19.981,58 1."3'.18",46 1. '54. 559, 33 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

POS[C!ONAHENTO REMUNERATOF!O 
01010404 P.ECRIJTAMENTO DE PESSOAL PARA N)VvS 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5. 100, 50 5.151, 51 

POSTOS DE TRABALHO 
OIO!Of PESSOAL CONTRATADO A TERMO 11.000,00 11.000,00 11.100,00 11.101,00 11.303, 02 
01010!01 PESSOAL EH rUNÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5. 100,50 5 .151, 51 
01010!02 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5 .151, 51 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO 
01010!04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NJVOS 1. 000, 00 1.0ü0,00 1.000,00 1.00ü,00 l.Q00,00 

POSTDS DE TRABALHO 
010107 PESSOAL EM REGIME DE TAPEFA OU AVENÇA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
01010:01 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA ,){J 150. 000, 00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

AVENÇA - INDIVIDUAL 
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÀ) 10.000,00 10.000,00 10.100, 00 10.201,00 10.303,00 10 .406,04 
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTP.A SITUAÇÃO 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5. 151, 51 5. 203, 01 
Olülll PEPRESENTAÇÃO 44 . '83,00 44. -83, Oü 45 . 230, 83 45.592,üO 46.003,00 4€. ff,OO 
010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 195.000,00 195.000,00 19E.950,00 198.919,00 200.908, -o 202. 9r ,"8 
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL ]!8.9'2,00 318.n,oo 322.161, "2 325.383, 34 328 . o:, r lll.923, 54 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENCA E r.928,oo r. 92a,oo 38.10, ,18 38 . ó90, 35 39.◊--,2E 39. 468,03 

MATERNIDADE / PATERNIDADE 
0202 DEPARTAMENTO DE ADHINISTRAÇA) GEPJ..L 1.939.632,00 1.939.632,00 1. s5s . or, 31 l.9Y46,-2 1.995.583, "E 1.013 .608,58 

OI DESPESAS COH O PESSOAL 1.939.632,00 1.939.m,oo 1. 958 . or, i1 l.9"6."46,"2 1.995.583, "6 2.013 .608,58 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERHANENTES 1.9]9.632,00 1.939. 6]2, 00 1.958.0f,31 1.n. -46,-2 1.995. 583, "6 2.013 .608,58 
010104 PESSDAL DOS QUADROS- REGIME DE C'JNTRAT◊ 1.430.153,00 1.430.153,00 1.444.443,5) 1. 458.n,56 l.4'3.454, -2 usa . n,26 

INDIVIDUAL DO TRABALHO 
01010401 PESSOAL EH fUNÇÕES 1.429.053,00 1.429.053,00 1. 443. 34], 5] 1.w.--6,96 l.4"2.354, -2 1.48'. D'8, 26 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATORJAS DE 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 

POS I C 1 ONAMENTO REHUNERATOP I O 
01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NJVOS 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 

POSTOS OE TPJ.BALHO 
01010€ PESS:JAL CONTRATADO A TERMO 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 
01010€01 PESSOAL EH FUNÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
OIOIOE02 ALTERACÕES OBR!GATÓPIAS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

POSICIJNAHENTO REHUNERATÓPIO 
01010604 RECRIJTAHENfv DE PESSOAL PARA NOVOS 5.000,00 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

POSTOS DE TRABALHO 
OlvlOi PESSOAL EH REGIME DE TAPEFA OU AVENÇA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80. 000, 00 80.000,00 80. 000, 00 
01010701 PESSOAL EH REGIME DE TAPEFA )U 80 .000,00 80.000,00 80.000,00 80. 000, 00 80.000,00 80.000,00 

AVENÇA - [NDIVIDUAL 
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÂJ 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 
010109 PESSOAL EM QUALQUEP OUTPA SITUAÇÃO 35 .041,00 ]5.042,00 35.392, 42 35 . -46,]4 36.103, 81 3€.464, 85 
010111 REPRESENTAÇÃO 10.500,00 10.500,00 10. f05, 00 10 .-11,05 10.818, H 10.916,34 
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 104 .331,00 104.]J:,00 105.JBo,r 106.rn,r W.498,52 108.5'3,50 
010114 SUBS[O[O DE FÉRIAS E DE NATAL 141.000,00 142.000,00 144.420,00 246.864,20 249.332,84 251.826, r 
010115 REMUNERACÕES POR DOENÇA E 25 .600,00 25.600,00 25.856,00 2ó.114,00 26.3'5,"l 25.639,46 

MATERNIDADE / PATERNIDADE 
0103 DEPARTAMENTO DE CULTUPJ.., EDUCAÇÃO E UJl.902,00 8.631.902,00 8."18.180,01 8.805.319,"2 8.893.l32,€" 8.982.221,81 

DESP)RTO 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 8. 631. 901, 00 8. 631.902, 00 8.-18.180,02 8.805.319,-2 8.893.332,r 8.982.111,81 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.01.902,00 8. 631.902, 00 8."18.180,01 8.805.319, "2 8.89J.332,6" 8.982.111,81 
010104 PESSJAL DOS QUADROS- REG[HE DE C,)NTRATO 6.283.8"1,00 ó.283.8"1,00 E.346.698, il 6.410.154,-0 6.f4.24í,24 E.538.rG,OO 

INDIVIDUAL DO W.BALHO 
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ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMEIITAL PLURIANUAL 
HUNICIPIO DE VIANA 00 CASTELO 

Tipo de Orçai:ento : DA DESPESA Tipo de Dotação : OOTAÇ·}ES INICIAIS Tipo de V1sual!zação : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubrica Designação Períodos Período Soma 

antenores 2023 2024 2025 2026 

01010401 PESSOAL EH ílJNÇÕES U82. ··1,00 6.282 . ;·1,00 f.345.596, 'l 6.409.054, 00 5. ◄-3 .145, 24 
01010402 ALTERACÕES OBRIGATOP!AS DE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

POSICIONAMENTO REHUNERATOP JO 
01010404 RECPIJ!~.HENTO DE PESSOAL PARA N)VOS 1. 000,00 1.000,00 l.000,00 1.000, 00 1. 000, 00 1.000100 

POST0S DE TRABALHO 
010106 PESSOAL CONTRATAOO A TEPJ40 22.000,00 22. 000, 00 22.200,00 11.401,00 22.EOE,OO 22 .812,00 
01010601 PESSOAL EH ílJNÇÕES 20.000,00 20.000, 00 20. 200, 00 10.402,00 20.606,00 20 . 8!2, 00 
01010€02 ALTERAÇÕES OBR!GATORIAS DE 1.000,00 1. 000, 00 l. 000 1 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

f 
POS I C !ONAMENTO REMUNERATÔP !O 

01010E04 RECPUTAMZNTO DE PESSOAL PARA N)VOS 1.0001 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
POSTOS DE TRABALHO 

01010; PESSOAL EH REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 50.000,00 50.000, 00 50,500,00 51.005,00 51.515,05 52 .030,20 
OlOlfll PESSOAL EH REGIME DE TAPEFA OU 50,000, 00 50.000, 00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20 

AVENÇA • INDIVIDUAL 
010108 PESSOAL AGUARDAJIOO APOSENTAÇÀJ 1.000,00 1. 000 1 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 
010109 PESSOAL EH QUALQUEP OUTPA SITUAÇÃO 28.000,00 28.000,00 28.180,00 28.562,00 28.848,00 
OlOlll PEPRESENTAÇÂO 13.000,00 13 .000,00 13.130,00 13.261,00 13.394,00 
O!Olll SUBSiDIO DE REFEIÇÃO 726.031,00 '26.031,00 "33.291, 31 "40.624,21 "48.03o,r 
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 1.163.000,00 1.263.000,00 l.2"5.€30,00 1.288 .386, 30 1.301.2:0,!E 
010ll5 REl!UNERAÇÕES POR OOENÇA E 245.000,00 245 .000,00 241.450,00 249. 914, 50 252.423,"5 

HhTEPNIDADE / PATERNIDADE 
0204 DEP. TO GESTÃO TERRITOPIAL,COESÀ), 2.313 .634,00 2.313.634,00 2.33" .159,25 2.458.833,23 2.383.281,46 

SUSTENTABILIDADE 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.313 .634,00 2.313 .634,00 2.33".159,25 2.458.833,23 2.383 .281,4€ 
0101 REHUNERft.ÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.313. 634, 00 1.JlJ.634,00 2.JJ" .159,25 2. 458 .833, 23 2.383 .281, 46 
010104 PESS·JAL OOS QUADROS· REGIME DE CJNTRATv 1.701.809,00 l.'01.809,00 1. "18.816,00 !."35.993,25 l."53.342, 18 

INDIVIDUAL 00 TRABALHO 
01010401 PESSOAL EH FUNÇÕES 1.700."09,00 l ."00."09, 00 1. "!;. 716,00 l."34.893,25 1. '52.241, 18 l."é9."64,61 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓPIAS DE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

POSICIONAMENTO REMUNERATOPIO 
01010404 PECP.UTPJ1ENTO DE PESSOAL PARA NJVOS 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

POSTJS DE TRABALHO 
OlOlOE PESS)AL CONTRATAOO A TEPJiO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000, 00 3.000,00 
01010601 PESSOAL EH FUNÇÕES l.000,00 1.000,00 1.000,00 !. 000, 00 !. 000, 00 1,000,00 
0!010E02 ALTERAÇÕES OBRIGATÓPIAS DE 1.000,00 !. 000 1 00 1.000,00 ]. 000100 1. 000, 00 1.000,00 

POS ! Cl ONA.~ENTO REMUNE!IATÓR ! O 
01010E04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NJVOS 1.000,00 1.000,00 !. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 

POSTOS DE TAA.BALHO 
01010, PESSJAL EK REG!HE DE TAPEFA OU AVEIIÇA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
01010001 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA ·'.lU 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1o.0001 00 

AVENÇA - INDIVIDUAL 
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃ) 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 
010109 PESSOAL EH QUALQUEP OUT!IA SITUAÇÃO 46.000,00 46.000,00 46.460,00 46.924,00 4".393,85 4".86-, ·0 
010111 REPRESENTAÇÃO 11. 000, 00 li. 000, 00 11.110,00 110.221,00 11.333,00 11.446,64 
010113 SUBSÍDIO DE REFE!ÇÂO 161.825,00 161.825,00 1€3.443,25 165.0"',68 166."28, 46 lé8.395,"4 
010114 SUBSÍDIO DE FfRIAS E DE NATAL 305.000,00 305.000,00 309.éOO, 00 312. 150, 00 315.2"2,00 318.424,00 
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E '3.000,00 "3.000,00 '). 730, 00 7Uf,30 75 .211, 91 ,5.964,09 

MATERNIDADE / PATERNIDADE 
0205 DEPARTAMENTO DE OBPAS E SEPVIÇJS 2.46" .358,00 2.W.358,00 2.492.829,25 1.51' .645,"' 1.542.'10,"J 2.5€8 .026,54 

MUNICIPAIS 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.46".358,00 2. 46" .358,00 2.491 .829,25 2.51" .645, -, 1.542."I0,·1 2.íé8.016,54 
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PEFMANENTES 2.46".358,00 2. 46" .358, 00 2.492.829,25 2.51".645,"" 2 .542 ."10, ·1 2.5é8.026,54 
010104 PESS·)AL OOS QUADROS- REGIME DE C·JNTRATO l.9"6.825,00 l.9"6.825,00 1. 99é.582,15 2.01,.5r,o~ 2.03U91, 44 2.05· .or,36 

INDIVIDUAL 00 TRABALHO 
01010401 PESSOAL EH FUNÇÕES l.9"5."25,00 l.9"5."25,00 1.995.482,25 2.015 .43",0' 2.035.591,44 2.055.94",)6 
01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓP!AS D~ 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 

POSICIONAMENTO REM\INERATOPIO 
01010404 PECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS 1. 000, 00 1.000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

POSTOS DE TRABALHO 
OlO!OE PESS)AL CONTRATAOO A TEP.HO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000, 00 
01010(01 PESSOAL EH FUNÇÕES l.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 
01010602 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE l.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000, 00 !.000,00 1.000,00 

POSICIONAMENTO REMUNERATÔPIO 
O!O!OE04 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS !.DOO, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

POSTJS DE TRAB~.LHO 
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ORÇt~ENTO E PLAIIO ORCAMENTAL PLURIANUAL 
MUNICIPIO OE VIANA 00 CASTELO 

Tipo de Orçamento : OA DESPESA Tipo d1 Dotação : OOT~.Ç5ES INICIAIS Tipo de Visualização : APEN~.S C/ MOVIMENTO 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

antenores 2023 2024 1025 2026 

01010· PESSOAL EM REGIHE OE TAPEfA OU AVENÇA 6.000,00 6.000,00 E.000, 00 ó.000,0u 6.000,00 
01010"01 PESSOAL EM REGIME OE TAPEFA OU 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ó.ooo,ov 6.000,00 

AVENÇA · INOIVIOOAL 
010108 PESSOAL AGUAR0.11!100 APOSENTAÇÃJ 100,00 100,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 
010109 PESSOAL EH QOALQUEP OUTPA SITUACÃ) 8.000,00 8.000,00 8.080,00 8. 160,00 8.242,00 8.324,00 
010111 mRESENTACÃO 13.000,00 13.000,00 13. 130, 00 13.261,00 13.393, 00 13.52', 00 
010113 SOBSÍOIO OE REFEIÇÃO 110.m,oo 150.433,00 151.93",00 153. 456,"0 154.991, t 15UH,18 
O!OI H SUBSIDIO OE FÉRIAS E DE NATAL 280.000,00 280.000,00 282 .800,00 185. 628, 00 288 .484,00 191.l69,00 
010115 IEMUNERAÇÔES POR DOENÇA E 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30 .909,00 31.218,00 

HATERNIDADE / PATERNIDADE 
011 Abonos Vanaveis ou Eventuais 710.196, 00 ·10. 196,00 "19.444,38 909.69~,38 "36.202,E4 

OI ASSEMBLEIA MUNICIPAL 25.000,00 15. 000, 00 25. 700, 00 209.120, 50 25.T,53 
OI DESPESAS COM O PESSOAL 25 .000,00 25.000,00 25.700,00 109 .120, 50 25.T,53 
0102 ABDNlS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 25.000,00 25.000,00 25. 700,00 109.120,50 25.T,53 
010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.100,50 1. 151, 51 
01021) OUTROS SUPLEMENTOS E PPÉHIOS 20.000,00 20 .000,00 20.200, 00 104 .020,00 20. 606,02 
01021)02 ·JUTROS 20.000,00 20 .000,00 20.200,00 204.020,00 20.m,02 

02 CAMARA MUNICIPAL m.196,oo 685.196,00 693. 744, 38 ' 00.S-6,88 "10. 445, li 
0201 PRESIOENCIA 406. "96,00 406."96, 00 410 .839,38 414.924,28 m.049, 11 

OI DESPESAS COM O PESSO.~L 406 ."96, 00 406. "96,00 410 .839,38 414 .924,28 412.049, 11 
0102 ABONOS VAPIÁVEIS OU EVENTUAIS 406."96, 00 406."96, 00 410. 839, 38 414.924,28 422.049, 11 
OI 0202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 185.000,00 185.000,00 186. 850, 00 !88.i!8,50 190.EOl,69 
010203 ~.LIHENTAÇÀO E ALOJ~.IIENTO 100, 00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
010204 AJUDAS DE CUSTO 10.000,00 20.000,00 20.200,00 20. 402 1 00 20. 60E, 02 20.811,08 
010105 ABJNO PARA FALHAS 1. 000, 00 1.000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 
01010E DRMAÇÀO 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 100,00 
01020· OLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTUPN~ 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010111 SUBSIDIO DE TURNO 190.238,00 190.138, 00 192.140,38 194.061, ·s 199.002, 40 19".962,43 
0101 11 INDE!!NIZAÇ,jES POR CESSAÇÃO OE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

FUNÇ)ES 
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PPEIH OS 9. 118, 00 9. 158, 00 9.149,00 9.342, 00 9.435,00 9.529,00 
01021302 ·OUTROS 9. 158,00 9. 118, 00 9.249, 00 9.342,00 9.435, 00 9.529,00 

0202 DEPARTAMENTO DE AD!IINISTRAÇA) GEP.AL 40.600,00 40.600,00 41. 000,00 41.404,00 41.812,06 42.124, 16 
OI DESPESAS COI! O PESSOAL 40.600,00 40.600,00 41. 000,00 41.404, 00 41.812,0( 42 .124,16 
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 40,600,00 40.600,00 41. 000,00 41. 404, 00 41.812, 06 42.224,16 
010201 GRATifICAÇÕES VARIÁVEIS OU 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 

EVENTUAIS 
010202 HORAS EXTRAOROI NARIAS 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20. 606, 02 20.812,08 
010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00 1.050,00 1. 100,50 5.111, 11 5 .203,02 
010205 ABONO PARA FALHAS 5.000,00 1.000,00 1.050,00 5.100,50 5. 151, 51 5.203,02 
01010f FORMAÇÃO 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
01010· COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,0u 100,00 100,00 
010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010211 SUBSÍDIO OE TURNO 5.000,00 1.000,00 1.050,00 5. 100,50 5. 151, li 5.203,02 
010212 INOEl!!lm.ÇôES POR CESSAÇÃO DE 5.000,00 5.000,00 1.050,00 5. 100, 50 5.111, 51 5.103,02 

FUNÇÕES 
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PPÉHIOS 100, 00 200, 00 200,00 100 1 00 200, 00 200,00 
01011301 PRfili!OS DE DESEMPENHO 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
0!021J02 vUTROS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 

0203 DEPARTAMENTO DE CULTUFA, EDUCAÇÃO E n.:oo,oo n. 100,00 1"4 .391 ,00 n . 106, 60 r· .835,89 1"9.582,29 
DESPORTO 

OI DESPESAS C◊H O PESSOAL n . :oo,oo n.100,00 1"4.395,00 1"6.106,60 l".835,89 1'9.582,29 
0102 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 1'2 .100,00 n.:oo,oo 1'4.395, 00 1'6. 106, 60 J"'.831,89 1'9.582,29 
010202 HORAS EXTRA◊ROINÁRIAS 60.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206, 00 61.818,00 62 .436,24 
010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 100,00 
010204 AJUDAS DE CUSTO 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303, 00 10.406,00 
010205 ABONO PARA FALHAS 10 .000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 10 .406,00 
010206 FORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 
01020' CJLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 
010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTUFNO 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000 1 00 
010211 SUBSÍDIO DE TURNO 86. 000, 00 86.000,00 8U60, 00 8" .128,60 88. 601, 89 89. 491 , 94 
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO OE 3.500,00 3. 100, 00 3.535, 00 3.570,00 1.m,00 3.642,11 

FUNÇÕES 
010213 OUTROS SUPLEHENTOS E PRÉMIOS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
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01021302 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 
0204 DEP. TO GESTÃO TERRITOPIAL,COESÂO, 18.500,00 18.500,00 18.€50,00 18.801,00 18. 954, 52 19.109,06 

SUSTENTABILIDADE 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 18.500,00 18.500,00 18.€50,00 18.801,00 18. 954, 52 19.109,06 
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 18 .500, 00 18.500,00 18.650,00 18 .801,00 18. 954, 52 19.109,06 
010202 H)RAS EXTIIAORDINÁRIAS 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.301,00 15. 454, 52 15.609,06 
010203 ALIHENTACÃO E ALOJAMENTO 100,00 100, 00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 
010205 AB)NO PARA FALHAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
01020€ FORMAÇÃO 100,00 100,00 i00,00 100,00 100,00 100, 00 
01020" COLABOIIAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010212 INDEHNIZACÕES POR CESSAÇÃO DE 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000, 00 1. 000, 00 

FUNÇ)ES 
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PPÉHJOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
01021302 OUTROS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 

0205 OEPARTA!!ENTO OE OBPAS E SERVIÇOS 46.600,00 46. 600, 00 48.860,00 49 .34 l, 00 49."93,5) 50.26:,00 
MUNICIPAIS 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 46.600,00 46.600,00 48.860,00 49.341,00 49."93,53 
vl02 ABON)S VARIÂVEJS 00 EVENTUAIS 46.600,00 46.600,00 48.860,00 49.341,00 49 . -93,53 
010202 H)IIAS EXTIIAOROINÁRIAS 11.000,00 11.000,00 11.110,00 ll.221, 00 11.lll,OO 
010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
010204 AJUDAS OE CUSTO 10,000,00 10.000,00 10.100, 00 10.200,00 10.)0),00 
010205 ABONO PARA FALHAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
01020( FORMAÇÃO 100, 00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
01020- COLABOIIAÇÂO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
01021] SUBSÍDIO DE TORNO 25.000,00 25. 000, 00 25 .250,00 25.520,00 25."S-,5) 2€.015,00 
010212 INOOOIZACÕES POR CESSAÇÃO DE !00,00 100,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

FUNÇ•jES 
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PPEMIOS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
01021302 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

Oll Segurança social 5.199.IJ4,00 5.199.134,00 5.250.412,42 5.303.328, 81 5.355.208,88 5. 409. 668, ;3 
02 CAHARA HUIIJ CI PAL 5.199.ll4,00 5. 199. 134,00 5.250.412, 42 5.303.328,81 5.355.208,88 5.409.668, ;3 
0201 PRES IDENClA 1.466. 150,00 1.466.150,00 1.480.?93,98 1.495.586,59 Ul0.52f,44 1.525. 615, 89 

OI DESPESAS COH O PESSOAL 1.466.150, 00 1.466. 150,00 l.!80. ?93, 98 1.495.586,59 1.510.526,44 1.525.615,89 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 1.466.150,00 1.466.150,00 1.480.?93,98 1.495.586,59 l.510.52€,44 1.525.615,85 
010301 ENCARGOS COH A SAUDE 800. 500, 00 800.500,00 808.505,00 816. 590, 05 824.-55, 95 833.003,51 
010302 OUTP)S ENCARGOS COH A SAUOE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
01030201 DESPESAS DE SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010303 SOBSÍOIO FAMILIAR A CPIANÇAS E r.-94,oo r .-94, oo li.fl,00 18.151,00 18 .333, 00 18 .516,00 

JOVENS 
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1. 000, 00 1.000, 00 1. 000, 00 1. DOO, 00 1.000,00 1.000,00 
010305 CONTRIBO!CÕES PARA A SEGURANÇA S·XIAL Er. 436, oo 62". 436, 00 633.70",98 640.043, 44 m.441, -- 652 .904,30 
0103050! ASS I ST. DOENÇA FUNC JONÁP I OS 100,00 !00, 00 100, 00 100,00 100, 00 100, 00 

PUBLJc-)S IADSE) 
OI 030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME €2i, 236, 00 6L236,00 m.so,,98 639.843,44 646.241, -- 652 . '04, 30 

OE CDNTIIATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PUBLICAS IRCTFP) 

0103050201 CAIXA GEIIAL APOSENTAÇÕES n .638,oo rB. 638,00 382.424 ,00 386.248,62 390.111,00 394.012,22 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GEIIAL 248.598,00 248. 598, 00 151.083, 98 253.594,82 256.130,"" 258 . 692, 08 
01030503 OUTROS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010306 ACIDENTES EH SERVIÇOS E DOENÇAS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

PROFISSIONAIS 
010308 0UTRAS PENSÕES l' . 020, 00 r.020,00 r .190,00 l'.362,10 L535,'2 1; .-11,08 
010309 SEGUR)S 2.100,00 2.100,00 2.120,00 1.140,00 2.160,00 2.181,00 
01030901 SEGUROS OE ACIDENTES OE TRABALH) E 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 2 .081,00 

DOENÇAS PROF. 
01030902 SEGUROS OE SAÚDE 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010310 OU'!P.AS DESPES.~.S DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 
01031001 EVENTUALIDADE ~.ATEPN!DADE, 100,00 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100,00 

PATERNIDADE E ADOÇÃO 
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇA) GEIIAL 818. 444, 00 818.444,00 826.565,44 83n8,09 843.083,08 Síl.460,86 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 818.444, 00 818.444,00 82E.565, 44 834.'88,09 843.083,08 851.460,86 
0103 SEGOIIANÇA SOCIAL 818.444,00 818.444,00 826.565,44 834. "88,09 843.083,08 851.460,86 
010301 ENCARGOS COH A SAÚDE 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.603,00 30.909,03 31.218, 12 
010302 oums ENCARGOS COM A SAUDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.020,00 1.030, JO 1.040,60 
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01030201 DESPESAS DE SAÚDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.020,00 1.030,30 
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E 10.600,00 20.600,00 20.806,00 21.014,06 21.224,20 

JOVENS 
010304 JUTPAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S:X:IAL 543 .544,00 543.5H,OO 548.959,44 554 . 429, 03 559.953,33 5E5.532,82 
01030501 ASSIST. DOENÇA FUNCIONAPIOS 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 

PUBLICOS (ADSE} 
01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EH REGIME 541.544,00 541.544,00 54€.959,44 551 .429,03 55-. 953, 33 

DE CONTRATO DE TRABALHO EH FUNÇÕES 
PUBLICAS (RCTFP} 

0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 455.000,00 455.000,00 459.550,00 464 .145, 50 468."86, 96 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 86.544,00 86.544,00 S-.409,44 88.283, 53 89.!Ef,r 
01030503 OUTROS 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 
01030E ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENCAS 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

PROFISSIONAIS 
010308 OUTRAS PENSÕES 1.100, 00 l.!00,00 1.100, 00 1.100, 00 1.100, 00 
010309 SEGUR·)S 220.100,00 220.100,00 222.300,00 124.522,00 226.-fE,22 
01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALH) E 220.000,00 120.000,00 222.200,00 224. 422, 00 226.66€,22 

DOENÇAS PROF. 
01030902 SEGUROS DE SAÚDE 100, 00 100, 00 100,00 100,00 100,DO 
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, 100, 00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 

PATERNIDADE E ADOCÀO 
0203 DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCAÇft.o E 1. no .100, oo 1.920.100,00 1.938.290,00 1.958.6°1,30 l.9"8.145,12 l.99a .or,44 

DESPORTO 
OI DESPESAS COH O PESSOAL 1.920.100,00 1. 920. 100,00 1. 938. 290, 00 1.958.rl,30 1.n.245,12 1.998.01",44 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 1.920.100,00 1.920.100,00 1.938.290,00 1.958.6"!,30 1.9"8.241, 12 1.998.or,44 
010301 ENCARGOS COM A SAÔDE 141.000,00 141.000,00 141.410,00 143.834, 10 145.n,44 1H.-25, r 
010302 OUTPJS ENCARGOS COH A SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
0103020! DESPES~.S DE SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010303 SUBSÍDIO FAll!LIAR A CRIANÇAS E 51.000,00 52. 000, 00 52 .520, 00 53.045,20 53S5,é5 54 .111,41 

JOVENS 
010304 0UTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 3.000,00 3.000,00 3. 030, 00 3.060,00 3.090,00 3.121,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUPANÇA S·:X:IAL 1.710.200,00 1:10.200,00 1.T.300,00 1.-44.n,oo 1.-62.014,03 1.;i9.631,86 
01030501 ASSIST. OOENÇA FUNCIONÁFIOS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 

POBLICOS (ADSE} 
01030502 SEGURANÇA SOCIAL Dil PESSOAL EH REGIME 1.710.000,00 1.-10.000,00 1.-2;,100,00 1.744.rl,00 1.-61.814,03 1. n.rn,86 

DE CONTRATO DE TRABALHO EH FUNÇÕES 
PUBLICAS (RCTFP} 

0103050201 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES €80.000,00 680.000,00 686.800,00 693.668,00 '00 .€04,00 T .610,-3 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL 1.030.000,00 1. 030. 000, 00 1.040.300,00 1.050. ~03,00 1.061.210,03 1.0'1.822, 13 
01030503 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
01030E ACIDENTES EH SERVIÇOS E OOENÇAS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

PROFISSIONAIS 
010308 OUTRAS PENSÕES 13.000,00 13. 000, 00 13.130,00 13.261,00 13.393,00 ll.52;,oo 
010309 SEGUROS 600, 00 600, 00 600,00 600, 00 600, 00 600, 00 
01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHJ E 500, 00 100,00 500, 00 500, 00 500, 00 500,00 

DOENÇAS PROF. 
01030902 SEGUROS DE SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 100, 00 
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100, 00 100, 00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 
01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PATERNIDADE E ADOÇÃO 
0204 DEP. TO GESTÃO TERJI.ITORIAL,COESÀJ, 560. "00,00 560. "00,00 5€6.250,00 5'1.853,20 5-· .112,'5 583.n,r 

SUSTENTABILIDADE 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 560.:00,00 560. :oo, 00 566.250,00 5;1. 853, 20 5'- .512,-5 583.2'8, r 
0103 SEGURANÇA SOCIAL 550. :oo, 00 560. 100,00 IH.250,00 571.853,20 5'1.512,'5 583.278,97 
010301 ENCARGOS CO!l A SAÚDE 55.000,00 55.000,00 15 .550, 00 16.105, 00 56. 66E, 00 51,133,00 
010302 OUTROS ENCARGOS CO!l A SAUDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
01030201 DESPES~.S DE SAÚDE 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CPIANÇAS E 12.500,00 12. 500, 00 12.€00,00 11.100, 00 12.800,00 12.950,00 

JOVENS 
010304 )UTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100,00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 00.200,00 490.200,00 495.100,00 500.048,20 505. 046, '5 510.095,9" 
01030501 ASSIST. DOENÇA FUNCIONÂPIOS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 

PUBLICJS (ADSE} 
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01030501 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME 490.000,00 490.000,00 494.900,00 499.848,10 504.84€, ·5 
DE C0NTRATO OE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PUBLICAS IRCTFP) 

0103050101 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 338.000,00 338. 000, 00 341.380,00 344.193,00 348.241,00 351. "14, I6 
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GEll~L 151.000,00 152.000,00 153.520,00 155.055,10 156. 605,"5 158.rJ,81 
01030503 '.lUTROS 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
010306 ACIDENTES Eli SERVICOS E DOENÇAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PPOFISS !Oll/\1 S 
010308 WTRAS PENSÕES 1.500, 00 1.500, 00 1.500, 00 l.500,00 1.500,00 1.500, 00 
010309 SEGUROS 1.100,00 1.100, 00 1.100, 00 1.100,00 1. 100, 00 1.100, 00 
01030901 SEGUROS OE ACIDENTES OE TRABALH} E 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000, 00 

DOENÇAS PROF. 
01030901 SEGUROS DE SAUDE 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100, 00 
010310 OUTRAS DESPESAS OE SEGUPANCA SOCIAL 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
01031001 EVENTUALIDADE ~TERNIDADE, 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PATERNIDADE E ADOÇÃO 
0205 DEPART~.MENTO OE OBPAS E SERVIÇOS 433. "40,00 433. '40, 00 438.513,00 442. 429, 63 445.841,49 

HUNICIPAIS 
01 DESPESAS COM O PESSOAL 433 . "40,00 433."40,00 438.513,00 442.429,63 445.841,49 
0103 SEGUPANÇA SOCIAL 03.'40,00 433. "40,00 438.513, 00 442 . 419, 63 445.841, 49 
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 26. 100, 00 26. "00, 00 16.96\00 2'.236,00 r .509,oo 
010302 OUTPOS ENCARGOS COH A SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
01030201 DESPESAS OE SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CPIANÇAS E 5.000,00 5.000,00 5.500,00 5.100,50 5.151, 51 

JOVENS 
010304 JUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.580, 00 1.580, 00 1.594,00 1.608, 00 1.623, 00 
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SXlAL 399.860,00 399.860,00 403.851,00 4r. 885, u 410. 95", 98 
01030501 ASSIS!. OOENÇA FONCIONÁPIOS 500, 00 500, 00 500, 00 500, 00 500, 00 

PUBLICOS IADSE) 
01030501 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM PEGlHE 399.160,00 399.260,00 403.152,00 40".285, 13 410.35", 98 m .n,55 

DE CONTPATO OE TRABALHO EH FUNÇÕES 
PUBLICAS (RCTFPJ 

0!03050101 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 245.600,00 145.600,00 148.056,00 250 .536,56 253.041, 93 155S2,34 
0103050101 SEGU~.NCA SOCIAL"REGlHE GERAL 153.660,00 153.660,00 155.196,00 156."48,5" 15".316,05 159. 899, 21 
01030503 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 
010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

PROFISSIONAIS 
010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 
010309 SEGUROS 100, 00 100,00 100, 00 200,00 100, 00 100,00 
O!ü30901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHJ E 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 

DOENÇAS PROF. 
01030902 SEGUROS DE SAÚDE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGUPANÇA SOCIAL 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
01031001 EVENTUALIDADE AATERNIDADE, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PATERNIDADE E ADOÇÃO 
D2 Aquisição de bens e serviços 22 .485 .880, 18 22 .185.880,18 18. 730 .922, 32 18.586.185,00 19.102. 033, 03 18.518 .132,18 

OI ASSEMBLEIA MUNICIPAL 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 
02 AQUISIÇÃO DE BENS E mv1ços 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000, 00 1.000, 00 1.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
020215 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 

02 CAHAPA MUNICIPAL 12.484.880,48 21.484.880,48 18."29.922,32 18 .585.485,00 19.101.033, 03 18.51' . "31, 48 
0101 PRESIDENCIA 4.416.900,00 4.06.900,00 4.005.396,00 U08."18,00 4.022.052,00 4. 024 . 130, 36 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SEPVIÇOS 4.416.900,00 4.416.900,00 !.005.396, 00 4.008.'l8,00 4.012.052,00 4.024.'30,36 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 349.900,00 349. 900, 00 383.396, 00 384. '18, 00 386.052,00 38€. "30,36 
020101 AATÉW.S·PR!ltl1S E SOBSIDIÁRIAS 1.500, 00 1.500, 00 1.500, 00 1.500,00 1.500, 00 1.500, 00 
020101 COHBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 600, 00 600, 00 t00,00 600, 00 tOO, 00 500,00 
01010101 GASOLINA 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
01010101 G~.SÓLEO 500, 00 500, 00 500,00 500, 00 500,00 500,00 
010103 HUN!Ç)ES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCI0S 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
01010' VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 190.000,00 190.000,00 213.000,00 213. 000, 00 213.000,00 213.000,00 
020108 AATERIAL DE ESCRITÓRIO 13.000,00 13. 000, 00 13.496,00 13.618,00 13. "40, 00 13.864, 00 
020112 AATERIAL DE T~.NSPORTE· PEÇAS 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 5.000,00 
020114 OUTRO AATERIAL " PEÇAS 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OfERTAS 16.500,00 26.500, 00 26.500,00 2ó.500,00 16.500,00 2UOO,OO 
02011' FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 !. 000 1 00 1. 000, 00 1.000,00 

43 



L ORCAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 
MUNIC!PiO DE VIANA DO CASTELO 

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇ)ES INICIAIS Tipo de Visualmção : APENAS C/ HOVIHE~TO Desagregar 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubma Designação Penados Penado Soma 

antenores 2023 2024 1015 

010118 LIVR)S E DOCUHENTAÇÃO TÉCNICA l. 000, 00 1.000,00 l. 000, 00 1.000,00 1.000,00 
010119 APTIG)S HONORÍFICOS E OE DECORAÇÀJ 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 
010120 MATERIAL OE EDUCAÇÃO, CULTURA E 1. 000, 00 1.000,00 l. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

RECREIO 
010111 OUTR)S BENS 110.000,00 110.000,00 120. 000, 00 121.200,00 112.412,00 123.066, 36 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 4.06~ .000,00 U61.000,00 3.621.000,00 3.624.000,00 3. 636.000,00 3.638 .000,00 
020201 LIMPEZA E HIGIENE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
020203 CONSEPVAÇÃ) DE BENS 52 . 000, 00 52.000,00 12.000,00 53. 000, 00 54 .000,00 15.000,00 
020105 LOCAÇÃO DE M.~TERIAL DE INFORMÁTICA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
020208 LOCAÇAO DE OUTROS BENS 40 .000,00 40.000,00 40.000,00 41.000,00 42 .000,00 43 .000,00 
020209 COMUNICAÇÕES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
02010909 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
020110 TPANSPJRTES 1.396.000,00 1.396.000,00 8%.000,00 896.000,00 896.000,00 89(.000, 00 
01011009 OUTRJS 1.396.000,00 1.396.000,00 896.000,00 8%.000,00 896.000,00 896 .000,00 
020111 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 roo, oo 
020111 SEGUROS 500, 00 500,00 100,00 100, 00 500, 00 500, 00 
01011109 oums 500, 00 500, 00 100,00 500, 00 500, 00 500, 00 
020113 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 15. 000, 00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15 . 000, 00 
010114 ESTUD)S, PARCERES, PPOJETOS E 14".000,00 14~.000,00 14".000,00 14'.000,00 14".000,00 14". 000,00 

COtlSULTADORIA 
010215 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 !00,00 
02021€ SEHINP.RIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
0201r PUBLICIDADE 400.000, 00 400.000,00 400.000,00 400 .000,00 400.000,00 400 .000,00 
020218 VIGIL.illW. E SEGURANÇA r.000,00 r.000,00 r .000,00 r .000,00 r .000,00 11 .000,00 
010119 ASSISTÊNCIA TÉCNICA !.000,00 !.000,00 1.000,00 !. 000, 00 1.000, 00 1.000,00 
010110 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZAOOS 520.000,00 510.000,00 (95. 000, 00 695 . 000, 00 695.000,00 (95 .000,00 
mm ENCARGOS OE COBRANÇA DE RECEITAS 400.000,00 400.000,00 400. 000, 00 400 .000,00 400.000,00 400.000,00 
010115 O!!TROS SERVIÇOS l.0'5.000,00 l.0"5.000,00 955. 000, 00 955.000,00 965.000,00 961.000,00 

0101 DEPARTAMENTO DE AOMINISTP.AÇAO GEP.AL 1.995. 8'6, 00 1.995.8"6,00 l.E68.150,00 1.559.164,00 1.509.1"2,00 1.509. 984,00 
01 AOUISICÃO DE BENS E SEPVIÇOS 1. 995.n, 00 1.995.8"6,00 l.fES.160,00 1.559.164,00 l.509S1,00 1.509.984,00 
0101 AQUISIÇÃO DE BENS 1!4.100,00 114.100,00 114.960,00 115.364,00 115.7'1,00 11€.184,00 
020101 MATÉRIAS-PRlllAS E SUBSIDIARIAS 500,00 100,00 500,00 500, 00 500, 00 500,00 
020101 COMBUSTÍVEIS E LOBRIFICANTES 600,00 600, 00 mo, oo 600,00 €00, 00 600,00 
01010101 GASOLINA 500,00 500,00 500, 00 500, 00 500, 00 500,00 
01010202 GASÓLEO 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
010104 LIMPEZA E HIGIENE 21.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
01010' VESTUfi.RIO E ~.RTIGOS PESSOAIS 10.000,00 10.000, 00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
010108 MATERIAL OE ESCRITÓRIO 36.000,00 36.000,00 36.360,00 36.360, 00 36.3€0, 00 3€.360,00 
010111 MATERIAL DE COtlSUMO CLlNICO 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100, 00 
010112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010114 OUTR) M.~TERIAL - PEÇAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
020115 PREHDS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
0101r FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 !. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 
010118 LIVR)S E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 IVO, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
010119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010120 MATERIAL OE EDUCAÇÃO, CULTURA E 500, 00 500, 00 100,00 100,00 500, 00 500, 00 

RECREIJ 
010121 OUTROS BENS 40.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.111,00 41.614,00 
0201 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS us1.n,oo 1.881.6"6,00 1.553.800,00 1.443.800,00 1.393.800,00 1.393.800,00 
010101 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 354 .n,oo 354 .s-6,00 448 .000,00 m.000,00 m.000,00 448.000,00 
01020101 ÁGOA 354 .n,oo 314.s-6,00 448 .000,00 448.000, 00 448.000,00 448.000,00 
010101 LIHPEZI. E HIGIENE 310.000,00 310 .000, 00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 
010103 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.500, 00 1.100, 00 1.500, 00 1.500, 00 1.500,00 1.500,00 
020104 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
020105 LOCAÇÃO DE H.I.TERIAL DE INFORMÁTICA 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
01010€ LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TP.ANSPOPTE 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010108 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
010109 COMUNICI.ÇÕES 90.100,00 90.100,00 81 .100,00 85.100,0Q 85 .100, 00 85.100,00 
01010901 TELEFONES 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
02010901 CORREIOS 85.000,00 85 .000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80. 000, 00 
01020909 OUTR)S 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5. 000, 00 1.000,00 
010210 TPANSPORTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
01021009 OUTR,)S 2.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 
020211 REPRESENTACÀO DOS SEPVIÇOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
010111 SEGUROS 50,000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50 .000,00 50.000,00 
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Pubnca Dmgnação Períodos Período Soma 

anteriores 2023 2024 2025 

02021209 OUTR·)S 50.000,00 50.000,00 50.000, 00 50.000,00 50.000,00 
02021] DESLOCAÇÕES E ESTADAS i00,00 ·oo, oo 700, 00 100, 00 i00,00 
020214 ESTUl>)S, PARCERES, PPOJETOS E iO .000,00 "0.000,00 

CONSULTADORIA 
020215 FOP.MAÇÃO 105.000,00 105.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
02011" PUBLICIDADE 40.000,00 40.000,00 40.000, 00 40.000, 00 40.000,00 40.000, 00 
010118 VIGILÃNCIA E SEGURANCA 50.000,00 50.000,00 50.000, 00 50.000,00 50 .000,00 50. 000, 00 
010219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112 .000, 00 112.000,00 
020210 OUTROS TRABALHOS ESPECIAL! ZADOS JJS .000,00 335.000,00 235 .000,00 115.000,00 125. 000, 00 125.000,00 
020225 OUTR)S SERVIÇOS 350.000,00 350. 000, 00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50. 000, 00 

0203 DEPARTAMENTO DE CULTUPA, ED\ICAÇÀ) E 8.€09.335,00 8.609.335,00 ".321.100,00 : .J2U03,00 ".2"2.209,03 ",2'.3.018,11 
DESPORTO 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SEPVIÇOS 8.E09.J35,00 8.609.335,00 • .321.100, 00 1 .321.603,00 • .n.209,03 ",1"3.018,11 
0201 AQUISIÇ~.O DE BENS 1.616.600,00 1.626. 600, 00 J.54".900,00 1.513.403,00 1.524.009,03 1.524.818, 11 
020101 MP.TÉPIAS·PRIM/<.S E SOBSIO!ÂR!AS 45.000,00 45.000,00 61.000,00 61.100, 00 61.500, 00 61. 000, 00 
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ·oo, oo ~oo, oo 700, 00 ·oo, oo ·oo, oo ·oo, oo 
02010201 GASOLINA 100,00 100, 00 !00,00 100,00 100, 00 100,00 
02010202 GASÓLEO 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,0 
02010299 OUTROS 500, 00 500, 00 500,00 500,00 500, 00 
020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E APTIFIC!OS 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 100.000,00 100,000, 00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
02010f ALIMENTAÇÃO · GENEROS PAPA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1. 100.000,00 1.100.000,00 

CONFEC l ONAR 
02010" VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 !20.000,00 110.000, 
010108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 500, 00 500, 00 500,00 500, 00 500, 00 500,00 
020112 MATERIAL DE TRANSPCRTE· PEÇAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 5.000,00 
020114 OUTRO MATERIAL · PEÇAS 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000, 00 1.000,00 
020115 PRÊHrnS, CONDECORAÇÕES E OFEPTAS 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 
0201!' FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 
(110118 LIVROS E l>XUHENTAÇÃO TECNICA 100,00 roo, oo !00,00 100, 00 100,00 100, 00 
010119 ARTl~)S HONJRÍFICOS E DE DECORAÇÀJ !00,00 100, 00 !00,00 !00,00 100,00 100, 00 
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTUPA E "0.000,00 :0,000,00 55.300,00 55 .603,00 15. 909, 03 5Ul8,12 

RECPE!O 
020121 OUTROS BENS 300. 000, 00 300.000,00 40.000, 00 15.000,00 !5.000,00 15.000,00 
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.981."35,00 6.982."35,00 í.""3.200,00 5. :99_200,00 5."48.200,00 5."48.200,00 
010201 ENCAPG)S DE INSTALAÇÕES 100,00 100, 00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
02020109 OUTR)S 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
020202 LIMPEZA E HIGIENE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45 .000,00 
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 175.000,00 1"5.000,00 n.000,00 n .000,00 n.000,00 n .000,00 
010208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 105.000,00 105.000,00 130.000,00 130.000,00 ll0.000,00 ll0.000,00 
010109 COMUNICAÇÕES 600, 00 600, 00 €00, 00 óOO, 00 €00, 00 600, 00 
02020901 TELEFONES 500,00 500, 00 500,00 500, 00 500,00 500, 00 
02020909 OUTROS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
020210 TPANSPJRTES 1.455.000,00 1.m.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.m.000,00 
01021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.l00.000,00 1.300.000,00 
01021009 OUTROS 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 
020112 SEGUR•JS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000, 00 5.000,00 
02021209 OUTROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
02021] DESLOCACÕES E ESTADAS 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
0202!4 ESTUl>JS, PARCERES, PPOJETOS E 30.000,00 30.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

CONSULTAOORIA 
010215 FOP.MAÇÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
02021E SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 60.000,00 60 .000,00 60. 000, 00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
02011" PUBLICIDADE 75.000,00 ·1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
020218 V!Gl LÃNCIA E SEGURANÇA 200.000,00 100. 000, 00 200.000, 00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
020219 ASS!STÊ~CIA TECN!CA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
010220 OUTR)S TPABALHOS ESPECIAL! ZADOS 1.140.000,00 1.140.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 65.000,00 65.000,00 EI. 000, 00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
020225 OOTR·JS SERVIÇOS l.481.035,00 3.481.035,00 1:r.500,00 2."62.500,00 2. "12 .500, 00 2.'12.500,00 

0104 DEP.TO GESTÃO TERR!TOP!AL,COESÃ), Ul2."69,48 1.612."69, 48 """ .566,32 "30.600,00 "30.600,00 "30.600,00 
SUSTENTABILID~.DE 

01 AQUISIÇÃO DE BENS E SEPVIÇOS 1.612."69, 48 1.612 ."69, 48 · ;; ,\66,31 '30.óOO,OO ;30,600,00 '30. 600, 00 
0201 AQUISIÇÀQ DE BENS 115.800,00 125.800,00 101.800, 00 101.800, 00 101.800, 00 101.800, 00 
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020101 ~.ATÉRIAS-PRIHAS E SUBSIDIÁRIAS 15.000,00 15.000,00 11. 000, 00 11.000,00 lU00,00 11.000,0 
020102 COMBUSTIVEJS E LUBRIFICANTES 200,00 200, 00 200,00 200, 00 200, 00 200,00 
02010201 GAS)L!NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
02010202 GASÓLEO 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
02010- VESTU~.RIO E ARTIGOS PESSOAIS 5.000,00 S.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
010108 MATERIAL OE ESCRITÓRIO 1.500,00 1.500, 00 1.500,00 1.500, 00 1.500, 00 1.500, 00 
020112 Hl!TERIAL OE TRANSPORTE- PEÇAS 1.000,00 l.000,00 1.000,00 l.000,00 1. 000, 00 l.000,00 
020114 OUTRO Hl!TERIAL - PEÇAS l.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 l.000,00 
020115 PRÉHJ0S, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 
0201 r FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 l.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
020120 Hl!TERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 1.000,00 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,0 

RECREJ-) 
020121 OUTROS BENS 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80. 
0202 AQUJSJÇÀO OE SERVIÇOS l. 486. 969, 48 l. 486. 969, 48 rl.766,32 628. 800, 00 628.800,00 628 . 
020202 LIMPEZA E HIGIENE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 €.00 
020203 CONSERVACÂO DE BENS 28. 000, 00 28. 000, 00 25.000,00 25. 000, 00 25.000,00 25 .00 
020108 LOCAÇÃO DE OOTROS BENS 500, 00 500, 00 500, 00 500,00 500, 00 50 
020209 COMUNICAÇÕES 200,00 200, 00 200, 00 200, 00 200, 00 20 
02020901 TELEFJNES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 
02020909 OUTROS 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 10 
020210 TRA.~SPOPTES 10.000,00 10.000,00 10 .000,00 10.000,00 10.000,00 10.00 
01011009 OUTROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.00 , 
020211 REPRESENTACP.0 DOS SEPVICOS 100, 00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 
020212 SEGURJS 500, 00 500,00 500, 00 500,00 500, 00 500,0 
02011209 OUTROS 500,00 500,00 500, 00 500,00 500, 00 500,00 
020214 ESTU!)(IS, PARCERES, PPOJETOS E 140.000,00 140. 000, 00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

CONSULTAOORIA 
020215 fORHl!ÇÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
020W PUBLICIDADE 8.000,00 8.000,00 8. 000, 00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
020218 VJG!l.Â.~CJA E SEGURANÇA 11.000,00 l!.000,00 11.000,00 11. 000, 00 11.000,00 11.000,00 
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA l.000,00 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1.000, 00 l.000,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69. 000, 00 69.000,00 69 .000,00 
020225 OUTR)S SERVIÇOS l.20".669,48 l.20- . 669, 48 399.466,32 352.500,00 352 . 500, 00 352 .500,00 

0205 DEPARTAMENTO OE OBRAS E SERVIÇJS 5.850.000,00 1.850.000,00 4$.100,00 4.965.400,00 5.566. 600, 00 4S9.400,00 
MUNICIPAIS 

02 AQUISIÇÃO OE BENS E mv1ços 5.850.000,00 5.850.000,00 4.95; ,100,00 4.965 .400,00 5.166.€00,00 4.9"9.400,00 
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 99- .300, 00 9r .Joo, oo l.023. 900,00 l.028.000,00 1.626.100, 00 l.03U00,00 
020101 Hl!TÉRJ~.S-PRIHAS E SUBSIDIARIAS C000,00 r.000,00 6€.000,00 66.000,00 660.000,00 €€ .000,00 
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 640.000,00 640.000,00 m.wo,oo 6C200,00 648.800,00 650.400,00 
02010201 GASOLINA 22.000, 00 22 .000,00 25 .100,00 25 .200,00 25.300,00 25 . 400, 00 
02010202 Gl,S,)LEO 300.000,00 300 .000,00 300.500, 00 301. 000, 00 301.500, 00 302. 000, 00 
02010299 OUTROS 318.000,00 318 .000,00 320.000,00 321. 000, 00 322.000,00 323.000,00 
020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E AFTIFÍCJOS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
020104 LIMPEZA E HIGIENE 2i ,OOO,OO 2' .000,00 51.000,00 52.000,00 53 .000, 00 54 .000, 00 
02010" VESTUÀRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.000,00 l.000,00 l.000,00 l.000,00 1.000,00 1.000,00 
020108 Hl!TER!AL OE ESCRITÓRIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 l.000,00 
020112 Hl!TERI~.L OE TRANSPORTE- PEÇAS 105.000,00 105.000,00 93.000, 00 94.000,00 95.000,00 9LOOO, 00 
020114 OUTR) Hl!TERIAL - PEÇAS 20.000,00 20.000,00 21.000,00 21.500,00 22 .000,00 22.500,00 
020115 PRÉHJOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
02011; FERRA!!ENTAS E UTENS!LJOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5,000,00 5. 000, 00 5.000,00 
020118 LIVROS E OOCOHENTAÇÀO TÉCNICA 5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 
010120 Hl!TERIAL DE EDOCAÇÃO, CULTURA E 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100,00 100,00 

PJ:CRED 
020121 OUTRJS BENS 146.000,00 146.000,00 IJl.000,00 IJl.000, 00 135.000,00 lJ5 . 000,00 
0202 AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS 4.852.'00,00 4.852. '00, 00 3.933.200,00 3.9r.4oo,oo 3.940.500,00 3.943 .200,00 
020201 ENCARGOS OE INSTAIAÇÕES 3,000.100,00 3.000.100,00 3.050.100,00 J.050 .100,00 3.050.100,00 l . 050 , 100, 00 
02020101 ELETRICJOP.DE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 J.050.000,00 
02020109 OUTPOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 
020202 LIMPEZA E HIGIENE l.100,00 1.100, 00 l.100,00 1.100,00 1.100, 00 l.100,00 
020203 CONSEPVAÇÃO OE BENS 145.000,00 145.000,00 141.000,00 141.000,00 141. 000, 00 141.000,00 
020206 LOCAÇÃO OE Hl!TERIAL OE TRANSPORTE 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 100, 00 
020208 LOCAÇÃO OE OUTROS BENS 94.000,00 94 .000,00 101.000,00 101.000,00 101. 000, 00 101.000,00 
020209 COHUNICP.ÇÔES 50.100,00 50.100,00 56.100,00 51 .100,00 58.100,00 59.100,00 
02020901 TELEF"JNES 100, 00 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
02020909 OOTROS 50.000,00 50.000,00 5!.000,00 5-,000,00 58.000,00 59. 000, 00 
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anteriores 2023 2024 2021 

020210 TRANSPORTES 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100,00 
02021009 OUTROS 100,00 100, 00 100, 00 100,00 100,00 
D20212 SEGUROS 100.100,00 100.100,00 111.900,00 lll. 900,00 114.800,00 115.600,00 
02021201 EOIFICJOS 60.000,00 60. 000, 00 60.800,00 62.300,00 62.700,00 63.200,00 
02021202 VIATURAS 40.000,00 40.000,00 51.000,00 11.500,00 12.000,00 12.300,00 
02021209 OUTROS 100, 00 100, 00 100, 00 100,00 100, 00 100,00 
0202ll DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100, 00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
020214 ESTU~:JS, PARCERES, PPOJETOS E 490.000,00 490.000,00 m.200,00 415.100,00 m.800,00 rn .000,00 

CONSULTADORIA 
020211 FORMAÇÃO 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
0202r PUBLICIOAOE 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 
020218 VIG!Lii.NCIA E SEGURANÇA t .000,00 r .000,00 r.300,00 t.100,00 28.200,00 
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA •. 000, 00 ·.000,00 •. 200, 00 . .-00,00 8.100,00 
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIAL! 1AOOS 280.000,00 280. 000, 00 
020221 OUTROS SERVIÇOS (56.000,00 616.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20. 000 

Dl Juros e outros encargos 220 .342 ,80 220. 342, 80 5.300,00 5.300,00 5.300,00 J..-3 0,00 
02 CAMARA l!UNICIPAL 220.m,00 220.342,80 1.300,00 5.300,00 1.300,00 1.300,00 
0201 PRESIDENCIA 216.141, 80 116.142,80 1.100, 00 1.100,00 1.100, 00 1.100,00 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 216.141,80 11U42,80 1. 100,00 1.100,00 1.100, 00 1. 100,00 
0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 211 .041,80 215.042,80 
030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS· BANCOS E 191.013, 41 191.013,42 

OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEI P.AS 
03010301 EHPRÉSTIHOS DE CURTO PRAZO 31.000,00 31.000,00 
03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZJ 160.013,42 160.013,41 
030101 ADM!NISTRACÀO PÚBLICA CENTRAL • 14.029,38 24.029,38 

EST~J 
0305 OUTROS JUROS 1.000,00 1.000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 1. 000, 00 
030502 OUTR:JS 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1.000, 00 1. 000, 00 
03050199 OUTROS 1. 000, 00 1. 000, 00 1.000,00 1. 000,00 1.000,00 
0306 OUTROS ENCARGíJS FINANCEIROS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100,00 
030€01 OUTROS ENCARG)S FINANCE!POS 100, 00 100,00 100,00 100,00 100, 00 

0202 DEPARTAMENTO DE ADM!N!STRACAO GER.!.L 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 
03 JUPOS E OUTROS ENCA.~GOS 100,00 100,00 100,00 100, 00 100,00 100, 00 
0303 JUROS OE LOCACÀO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, 00 
03030E MATERIAL DE INFOl™ÁTICA 100,00 100, 00 100,00 100, 00 100, 00 100, 00 

0201 DEPARTAMENTO OE OBRAS E SERVIÇOS 4. 100,00 U00,00 4.100,00 U00,00 4.100,00 4.100,00 
MUNICIPAIS 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS U00,00 4.100,00 4.100,00 U00,00 4.100, 00 4. 100, 00 
0303 JUROS OE LOCAÇÃO FINANCE!PA U00,00 4.100,00 4.100,00 4.100, 00 4.100,00 4.100,00 
030305 MATERIAL OE TRANSPORTE 4.000,00 4.000, 00 4.000,00 4.000,00 4. 000, 00 4.000,00 
03030- MAQUINARIA E EQU!PA.'lENTO 100,00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 

Dl Transferências e subsídios correntes 8.511.158,80 8.511.158,80 8.122.558,80 8.122.558,80 8.101.558,80 8.101.558,80 
D41 Transferências correntes 8.566.258,80 8.566.258,80 8.111.058,80 8.111 .058 ,80 8.102.058,80 8.102.058,80 
0411 Administrações Públicas 4.386.258,80 4.386.258,80 4.341.058,80 4.341.058 ,80 4.347.058,80 4.341 .058,80 
041 ll Admirustração Central • Estado 100,00 100, 00 

Português 
02 CAMARA l!UNICIPAL 100,00 100,00 
0201 PRESIDENCIA 100, 00 100,00 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100, 00 100,00 
0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100, 00 100,00 
040301 ESTADO 100, 00 100,00 

04112 Ad.1limstração Central • Outras 100,00 100,00 
entidades 

02 CAHAPA l!UN!CIPAL 100, 00 100,00 
0201 PRESIDENCIA 100,00 100,00 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100,00 100,00 
0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100, 00 100, 00 
040301 SERVIÇOS E FUNDOS AUTON0KOS 100,00 100,00 

D4115 Adllunistração Local 4.386.018,80 4.386.058,80 4.lf.058,80 UL018,80 4.34".018,80 ur.018,80 
02 CAHAPA l!UNIC!PAL 4.386.018,80 4.386. 018, 80 4.34".058,80 4.W.018,80 4.34".018,80 4.34".058,80 
0201 PRESIDENCIA 1.986.018,80 2. 986. 018, 80 2. 91 2. 018, 80 2.9"2.058,80 2.9"2.058,80 2.9"2.018,80 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.986.018,80 2.986.018,80 2.9"2.058,80 2.972 .018,80 2.9'2.058,80 2.9"2.058,80 
0405 ADMINISTIIAÇÃO LOCAL 2.986.058,80 1.986.018,80 2.9"2.018,80 2.9"2.058,80 2.9"2.058,80 2.9"2.018,80 
040501 CONTINENTE 2.986.018,80 2.986.058,80 1.9"2.018,80 1.9"2.058,80 2.9'2.018,80 2.9'.2.058,80 
04050101 MUNICÍPIOS !. 000, 00 1.000,00 
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04050102 FPEGUESIAS 1.568. 900, 00 1.568.900,00 l.€03. 900, 00 1.603.900,00 1.603. 900, 00 l.E0).900,00 
0405010201 PROCESSO ELEITORAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60. 000, 00 60. 000, 00 
0405010208 OUTROS l.508,900,00 1.508.900, 00 l.ín .900,00 1.543.900,00 1.5ll.900,00 1.50.900,00 
14050104 ASSOCIAÇÕES DE KUNICIPIOS 40.000,00 40.000,00 40.000, 00 40.000,00 41 . 000, 00 40.000,00 
04050108 OUTROS 1.n.118,80 l.r6.158,80 l.l28 .I58,80 l.328 .158,81 !.]28. 158, 80 l.328 .158, 80 

0203 DEPARTAMENTO OE CULTURA, l.400.000,00 l.!00.000,00 l.315 .000,00 1.n.000,00 1.n.000,00 l.315.000,00 
EDUCAÇÃO E DESPORTO 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES l.400.000,00 l.400.000,00 1.n.000,00 1.n.000,00 1.n.000,00 1.n.000, 
0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.400.000,00 l.400.000,00 l.li5 .000,00 1.n.000,00 1.n.000, oo 1.n.000 
040501 CONTINENTE 1.400.000,00 l.400.000,00 !.]15.000,00 1.n.000,00 1.n.000,00 1.)15.000 
04050102 FREGUESIAS 200.000,00 200. 000, 00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.00 
0405010205 PESSOAL AUXILIAP 200.000,00 200. 000, 00 200 .000, 00 200.000,00 200.000, 00 200. 
04050108 OUTROS 1.200.000,00 1.200. 000, 00 l.1'5 .000,00 1. n.000,00 1. rl.000,00 1.rs. 

Dm Entidades do Setor Não Lucrativo 4.129.000,00 4.129.000,00 4.320 .000,00 l.320.000,00 U05.000,00 4.305. 
02 CAM.1.RA KUNICIPAL 4.129.000,00 4.129.000,00 4.320 .000,00 U20.000,00 4.305,000,00 4.305 . 
0201 PRES!DENCIA 302.000,00 302.000,00 300,000, 00 300.000,00 300. 000, 00 300, 

04 TP.ANSFERÊNW.S CORRENTES 302 .000,00 302.000,00 300 . 000,00 300.000,00 300.000,00 300, 
040i INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 302 .000,00 302 .000,00 300 . 000, 00 300.000,00 300.000,00 300 , 
040101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCFATIVOS 302.000,00 302.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300 . 
04070108 )UTRAS TRANSFERÊNCIAS 302 .000,00 302 .000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

020) DEPARTAMENTO DE CULTUFA, EDUCACÃO 3.6ó'..000,00 3.66" .000,00 3.860,000,00 3.860.000,00 3.845.000,00 
E DESPORTO 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.€6:.000,00 3.66".000,00 3.860,000,00 3.860,000,00 3.845,000,00 ).845 .000,00 
040; INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCPATIVOS 3.W.000,00 3.66".000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 3.845.000,00 3.845 .000,00 
040'01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCFATIVOS 3.66'.000,00 3.66" 000,00 ],860.000,00 J.860. 000, 00 3.845.000,00 3.845.000,00 
040'0101 FINS CULTURAIS 855,000, 00 855 .000,00 880. 000, 00 880 .000,00 880.000,00 880, 000,00 
040'0102 FINS DESPORTIVOS 1.096.000,00 1. 096. 000, 00 1. 095 . 000, 00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 
040"0104 FINS SOCIAIS 1.230,000,00 1.230. 000, 00 l.305,000,00 l.305. 000, 00 1.290.000,00 1.290,000,00 
040•0108 }UTRAS TRANSFERÊNCIAS 486 ,000,00 486.000,00 580.000,00 580.000,00 180,000,00 580.000,00 

0204 DEP.TO GESTÃO TEFFITOFIAL,C0ESfiJ, 160.000,00 160.000,00 160,000,00 160.000,00 160.000,00 160,000,00 
SUSTENTABILIDADE 

04 TRA.ijSFERÉNCIAS CORRENTES 160,000,00 IW.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
040- INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCFATIVOS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1€0,000,00 
OWOl INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
OW0108 }UTRAS TRANSFERÊNCIAS 160.000,00 160.000, 00 JE0.000,00 160,000,00 160.000, 00 H0.000,00 

0414 }utras 51.000,00 5!.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,000,00 
02 CAM.1.RA ~UNICIPAL 11.000,00 51.000,00 50.000,00 10.000,00 50,000,00 50.000,00 
0201 PRESIDENCIA 1.000,00 1. 000, 00 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 
0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO J.000,00 1.000, 00 

FINANCEIRAS 
040101 PUBLICAS 1.000,00 1.000,00 
04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E 1.000,00 1.000,00 

INTERMUNICIPAIS 
0203 DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACÃO 50 .000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

E DESPORTO 
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.000,00 50.010,00 50,000,00 50.000,00 50,000,00 50,000,00 
0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÀJ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50. 000, 00 50.000,00 50.0D0,00 

FINANCEIRAS 
040101 PÚBLICAS 50 .000,00 50.000,00 50,000,00 50. 000, 00 50.000,00 50,000,00 
04010101 EMPRESAS PÚBLICAS HUNICIPAIS E 50,000,00 50.000,00 50 .000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 

INTERMUNICIPAIS 
D42 Subsídios Correntes 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500, 00 5. 500,00 5.500,00 

02 CAHARA MUNICIPAL 5.500,00 5.500,00 5.500, 00 5.500,00 5.500, 00 5.500,00 
0201 PRESIDEIICIA 5.500,00 5. 500, 00 5.500,00 5.500,00 5. 500, 00 5.500,00 

05 SUBSÍDIOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃ) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

FINANCEIRAS 
050103 PRIVADAS 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
0508 FAMILIAS 500, 00 500,00 500, 00 500,00 500, 00 500, 00 
050803 OUTRP.S 500, 00 500,00 500, 00 500,00 100, 00 500,00 

D5 Outras despem correntes m.200,00 m .200,00 459.200 ,00 459.200,00 459.200,00 459.200,00 
02 CAMARA KUNICIPAL 459.100,00 459.200,00 459.200,00 459.200,00 459.200,00 459 .200,00 
0201 PRESIDENCIA 39U00,00 394.100,00 394 .500,00 394.500,00 394. 500, 00 394.500,00 

06 OUTPAS DESPESAS CORRENTES 394.500,00 394.500,00 394.100,00 394.100, 00 394.500,00 394.500,00 
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C602 DIVERSAS 394.500,00 394.500,00 m .500,00 394.500,00 394.500,00 394.500,00 
060201 IMPOSTDS E TAXAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
06020101 IHPOSTDS E T~XAS PAGOS PELA AUT~.RQUIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3. 500, 00 3.500,00 
0602010199 OUTRAS 3.500,00 3. 500, 00 3.500,00 3.500,00 3. 500, 00 3.100,00 
060203 OUTAA.S 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391. 000, 00 391.000,00 391.000,00 
06020301 OUTRAS RESTITOICÕES 260.000,00 260 .000,00 2(0.000,00 260.000,00 260 . 000, 00 260.000,00 
06020302 IVA PA(jí) 1.000,00 1.0001 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
06020304 SERVIÇOS B~.NCÂ.RIOS 30. 000, 00 30.000,00 30.000,00 30 .000,00 30 .000,00 30.000,00 
06020305 OUTRAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

0202 DEPARTAMENTO DE AOHINISW.ÇAO GEPAL 60.100,00 50.100,00 60.100,00 60 .100,00 60 .100, 00 W.100,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.100,00 60.100,00 60. 100, 00 60.100,00 60 .100, 00 60.100,00 
0602 DIVEPSAS 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60 .100,00 60.100,00 60.100,00 
060203 OUTPJ..S 60.100,00 60. 100,00 E0.100, 00 60 .100,00 60 .100, 00 60 .100, 00 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 100, 00 100,00 100, 00 100,00 100,00 100, 00 
06020305 OUTRAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60 .000,00 60 .000,00 60. 000, 00 

0203 DEPARTAMENTO OE CULTUFA, EOOCAÇÀJ E 1.500, 00 !. 500,00 l.500, 00 1.500, 00 l.500, 00 1.500, 
DESPORTD 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES l.500, 00 1.500,00 1.500, 00 1.500, 00 1.500,00 
0602 DIVEPSAS 1.500,00 1.500,00 1.500, 00 1.500, 00 l.500,00 
060203 OUTRAS 1.500, 00 1.500, 00 1.500, 00 1.500,00 1.500, 00 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 500, 00 500, 00 100, 00 500,00 500, 00 
06020305 OUTRAS 1. DOO, 00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 

0204 DEP.TO GESTÃO TERRITO?IAL,COESÃ:11 2.000,00 2.000,00 2. 000, 00 2.000,00 2.000,00 
SUSTENTABILIDADE 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2. 000, 00 2 .000, 00 
0602 DIVERSAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2. 000, 00 2.000,00 
060203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 2. 000, 00 2.000,00 2. 000, 00 2.000,00 
06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 1.000,00 
06020305 OOTR.I.S 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 1. 000, 00 

0205 DEPARTA.'IENTO DE OBRAS E SEPVIÇ·)S 1.100, 00 1.100,00 1.100,00 1.100, 00 1.100,00 1.100, 00 
HUNICIPAIS 

06 OUTRAS DESPES~.$ CORRENTES 1.100, 00 1.100, 00 1.100,00 1.100,00 1.100, 00 1.100, DO 
0602 DIVEPSAS 1.100,00 1.100, 00 1.100,00 1.100, co 1. 100, 00 1.100, 00 
060203 OUTRAS 1.100,00 1.100,00 l.100, 00 1.100, 00 1.100,00 1.100, 00 
0601030 l OUTRAS P.ESTITOIÇÔES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
06020305 OUTRAS 1. DOO, 00 1.000,00 1.000,00 1.000, 00 1.000,00 l.000,00 

Despesa de capital 43.601 .487,49 43.601.487 ,'9 73 ,989.884 ,35 52.516.840,00 21.046.810,00 16.2'6.8'0,00 
D6 Aquisição de beDJ de capital ll.885."7 ,49 33.885.'41,'9 64.918.044,35 43.440.000,00 12 . 070.000100 1.210.000,00 

02 CAMARA MUNICIPAL 33.885.4C49 33.885.W, 49 64.918.044,35 43 .440.000,00 12.010.000,00 -.n.000,00 
0201 PRES I DENC IA 1.246.344,22 1.246.344,22 26.000,00 2ó.000,00 26.000,00 2E.ODO,OO 

o: AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL l.246.344,22 1.246.344,22 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 
0701 INVESTIMENTOS 1.245.344,22 1.245 .344,22 26.000,00 26.000,00 26.000,00 2€.000, 00 
070103 EDIFÍCIOS 93l.844,22 934 .844,22 
0101030! INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 934 .844,21 934.844,22 
0;01030199 OUTRJS 934.844,22 934.844,22 
0"0106 MATEPIAL DE TRANSPORTE 264.000,00 264. 000, 00 
o-oiom OUTRO 264. 000,00 264.000,00 
0-010- E•J{IIPAIIEN!il DE INFORMÁTICA 500,00 500,00 
0"0108 SOFTWARE INFORMÁTICO 500,00 íOO, 00 
0,0109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
O-OllO EQUIPAMENTO BÁSICO 35 .000, 00 35.000,00 15,000,00 15.000,00 15 .000,00 15.000,00 
O"Oll002 OUTRO 35 .000,00 35.000,00 15.000, 00 15.000,00 15 .000,00 15.000,00 
O'Olll FEPAA.HENTAS E UTENSÍLIOS ".000,00 -.000,00 -.000,00 -.000,00 -.000,00 -.000,00 
O"Oll2 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOP 500, 00 100,00 l.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
0'02 LOCAÇÀJ FJNA.ijCEIRA 1.000,00 1.000,00 
010201 MATERfü DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 

0202 DEPARTAMENTO DE AOHINISTP.ACAO GEP..AL 106. 600, 00 506.600,00 253 .500,00 253. 500, 00 253.500,00 253.500,00 
01 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 106. 600, 00 506.600,00 253. 500, 00 253. 500, 00 253.500,00 253. 500, 00 
0:01 INVESTI HENTOS 106.600,00 506. 600, 00 253. 500, 00 253.500,00 213. 500, 00 253.500,00 
0:0104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.000,00 1.000,00 
0:010413 OUTROS 1.000,00 1.000,00 
0:010, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 245.000,00 245.000,00 135.000,00 135.000, 00 135.000, 00 135.000,00 
070108 SOf'ltlAP.E !NFORM.4TICO 155.100,00 155.100,00 61.000,00 65.000, 00 65 .000,00 65.000,00 
070109 E•)UI PA!IENTO AC!HNISTPATIVO 101.000,00 101.000,00 51.000,00 51. 000, 00 51.000,00 51.000,00 
o,ollO EQUIPA.~ENTO smco 4.500,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00 2. 500, 00 2.500,00 
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'i ORCAMENTO E PLANO ORÇAHENfü PLUPIANDAL 
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antenores 2023 2024 2025 2026 

0'011002 OUTR) 4.500,00 4.500, 00 2.500,00 2.500, 00 2.500,00 
0203 DEPARTAMENTO DE CULTUPA, EDUCAÇÃO E €.790.528,84 é."90.528,84 12.909.000,00 9,;09,000,00 6. 609.000,00 

OESP)RTO 
o- AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL é.190.528,84 ó."90.528, 84 12.90U00,00 9.-09 .000,00 6.609.000,00 l.E09.000,00 
rol INVESTIKENTvS é.789.528,84 ó. -89.528,84 12.909.000,00 n9.ooo,oo €.609.000,00 3.609.000,00 
0'10101 TERRENOS 350 .000,00 350 .000,00 550. 000, 00 550,000, 00 550 .000,00 150.000,00 
000102 HABITAÇ)ES 1.306.439,94 l.306.439,94 U00.000,00 U00.000,00 U 00 .000,00 1. 900. 000, 00 
rno101 CONSTRUÇÃO 260 .000,00 160.000,00 2.100.000,00 2. 100 .000,00 2.000 .000,00 900.000,00 
0-010202 A)UISIÇÃO 110.000,00 110.oco,oo 500.000,00 500. 000, 00 500.000,00 100.000,00 
0-010203 PEPARACÃO E BENEFICIAÇÃO 896 .4JS,94 896.439,94 2.000.000,00 2. 000.000100 2.000.000,00 900 .000,00 
0-010) EDIFÍCIOS 3.863.046,f 3.863.046, 4- E.825.000,00 3. 925. 000 1 00 925.000,00 925.000,00 
0:010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 41.000,00 41.000,00 1.-10.000,00 3.000.000,00 
0"01030102 APi)UIVO MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00 500 .000,00 500.000,00 
0:01010199 OUTRDS l. 000, 00 1.000,00 l.250.000,00 1.500.000,00 
0'010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PECREATIVAS 950.804,11 950.804,21 U30.000,00 180.000,00 180.000,00 
0"01030201 MUSEUS il.000,00 -1.000, 00 500.000,00 
0~01030209 OUTROS n.804,21 8"9.804,11 1.130.000,00 180.000,00 180.000,00 
07010304 CRECHES 50.000,00 50.000,00 50. 000, 00 50.000,00 50.000,00 
0;010305 ESC·)LAS 2.810.241,26 1.810.142,26 1.995.000,00 695. 000, 00 695 .000,00 
0;01030" OUTROS 1.000,00 1.000,00 400 .000,00 
0-0104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 45:,000,00 45· .000,00 350 .000,00 50.000, 00 50.000,00 
0,01040! INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E P.ECREATIVAS 456.000,00 456.000,00 350 . 000, 00 50.000,00 50.000,00 
0,010413 OUTROS 1.000, 00 1.000,00 
0-010- EQUl PAMENTO DE INFORMÁTICA rs.000,00 1'5.000,00 rs.000,00 n.000,00 rs.000,00 n .000,00 
0'0108 SOF'l'liARE lNFORMÀTICO 500, 00 500, 00 
0-0109 EQUIPAMENTO AOHINISTPATIVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
0-0110 EQUIPAMENTO BASICO 58" .541,43 58-.541,43 340. 000, 00 340.0001 00 340.000,00 340. 000, 00 
0-011002 oum 58-. 541, 43 58- .541,43 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 
010111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS l.000,00 4.000,00 4. 000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
0-0112 APTIG)S E OBJETOS DE VALOP 40. 000, 00 40.000,00 E0.000,00 60. 000, 00 60.000, 00 E0.000,00 
0~0111 OUTPOS INVESTll!ENTOS l. 000, 00 1.000,00 
0-011501 ESTU~OS E PROJETOS 1.000,00 l. 000, 00 
o-o3 BENS DE IIOHINIO PÚBLICO 1.000,00 l. 000, 00 
u'0303 OUTR/1.S CONSTRUCÕES E INFRAESTRUTUP.AS 1.000,00 1.000,00 
0"030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS 1.000,00 1.000,00 

COMPLEMENTARES 
0204 DEP. T0 GESTÃO TERRITOPIAL,COES.ic), 1. 455.216,52 1.455.216, 51 l.1"5 .544,35 186.000,00 18l.OOO, 00 18UOO,OO 

SUSTENT~.BILIDADE 
o- AQO!SlÇAO DE BENS DE CAPITAL l. 455.11é,51 1.455.216,52 I.t5.5H,35 18ó.OOO,OO 186.000,00 186.000,00 
0701 INVESTIKENTOS l.292.216,51 1.292 .116, 51 1.015.544,35 26.000, 00 26.000,00 2f.000, 00 
0:0101 EDIFÍCIOS 150.000,00 150.000,00 
0;010101 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 150.000,00 150.000,00 
0'.01030199 OUTROS 150. 000, 00 150.000100 
0-0104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 902 .316,52 902.llt,52 -39.544,35 
0-010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 1.000,00 1.000,00 
0"010413 OUTRDS 901.316,52 901.316, 51 -39.544,35 
01010' EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 19.400,00 19.400, 00 
0'0108 SOF'IWARE INFORMÁTICO 15.400,00 15.400,00 
0"0109 EQOIPAKENTO ADMINISTRATIVO 11.000,00 11.000,00 2.000,00 1.000, 00 2.000,00 1.000,00 
0"0110 EQUIPAMENTO BÁSICO 68.900, 00 68.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
0-011002 OOTR·) 68. 900, 00 68.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
010111 FERPAKENTAS E UTENSlLlOS 39.000,00 39.000,00 14 .000,00 14.000,00 14.000, 00 14.000,00 
0:0111 OUTROS INVESTIKENTOS 86.200,00 86.200,00 155.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
0"011501 ESTU!))S E PROJETOS r .000,00 r.000,00 250.000,00 
0:011109 OUTR'lS INVESTIMENTOS 49.200,00 49.200,00 5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 5.000,00 
Oi03 BENS DE DOMINIO PÓBLICO 16J.OOO,OO 16J.OOO,OO 1€0.000, 00 160.000,00 160.000,00 H0.000, 00 
0:0303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 163 .000,00 163.000,00 260.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
0"030313 OUTROS 163.000,00 163.000,00 260' 000100 160.000,00 160.000,00 160.000,00 

0205 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SEPVlÇJS 23.886. T, 91 23.886. T, 91 50.454.000,00 JJ .165.500,00 4.995 .500,00 3.195 .500,00 
HUN!CIPAlS 

o- AQUISIÇÃO DE BENS OE CAPITAL 13.886. T,91 23.886. "5', 91 50.454. 000,00 33.265.500,00 4.995.500,00 3.195.500,00 
0-01 lNVESTIHENTOS 11.533.588, ó6 ll.SJJ.588,€6 2S.9C.500,00 14r.soo,oo 1.10- . 500, 00 1.50: .100,00 
0-0101 TERRENOS l.5'6.000,00 l.S-6.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
0:0102 HABITAÇÔES ·1.000,00 -1.000,00 50.000,00 
01010201 CONSTRUÇÃO 65.000,00 65.000,00 
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Orçar.iento 2022 Plano orçamental plurianual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

antenores 2023 2024 2025 

0:010201 AQUISIÇÃO 5.000,00 1.000,00 
07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO l. 000, 00 l.000,00 50 .000,00 
070103 EDIFÍCIOS 4.114 .m,o· Ull.445,0" 12.245.000,00 8.205 .000,00 385.000,00 185.000,00 
0:010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS l.739.241,02 1. "39.241,02 ro.000,00 110.000,00 150.000,00 150.000,00 
0101030101 PAÇOS DO CONCELHO 395 . 000, 00 395.000,00 20.000,00 20 .000,00 
0101030199 OUTPOS 1.344.241,02 J.J4U41,02 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
0"010301 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PECREATlVAS 491.000,00 491.000,00 925 .000,00 1.325. 000, 00 25.000,00 25 .000,00 
0:01030209 OUTROS 491.000,00 491.000,00 925.000,00 1.325.000,00 25 .000,00 25.000,00 
rD10303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE 4"0.000,00 ro.000,00 5.010 .000,00 Ul0.000,00 10.000,00 10.000,00 

FISCAL! ZAÇÃO SAN[TÂRIA 
0101030- OUTROS l.414 .204 ,05 1.414.204,05 6.140.000,00 1.200.000,00 200.000,00 
0'0104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 5.422 .643,59 5.422 .643,59 16.500.000,00 4.850 .000,00 200.000,00 
0'010401 VIADUTOS, ARRUAM. E OBPAS 3.000,00 3.000,00 300.000, 00 

COMPLEMENTARES 
01010402 SISTEMA DE DRENAGEM OE AGUAS 1.€94 .643,59 1.694.643,59 2.100.000,00 450.000,00 

RESIDUAIS 
0'010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 115.000,00 121.000,00 €50.000,00 150.000,00 50.000,00 
0·01040- CAPTAÇÃO E OISTRIBUIÇÃO ÁGUA l.!9".000,00 1.19' .000,00 500.000,00 500 .000,00 
0-010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO ·1.000,00 ·1.000,00 150. 000, 00 50.000,00 50.000,00 
0'010410 INF. DISTRIBUIÇÃO DE ENEPG[A ELETRICA 2.000,00 2.000,00 600. 000, 00 
07010412 CEHITÉRl◊S 26.000,00 26.000,00 200. 000, 00 
07010413 OUTROS 2.304.000,00 2.304.000,00 11.900. 000, 00 3.700.000,00 100. 000, 00 100.000,00 
0'0106 MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 20 .000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
O-OIOE02 OUTRO 20.000,00 20.000, 00 20.000,00 20.000,00 20. 000, 00 20.000,00 
010109 EQU[PAHENTO ADHINISTRATIVO 30.500,00 30.500,00 ll.000,00 ll.000,00 13.000,00 13.000,00 
070ll0 EQUIPAMENTO BÁSICO 12 ,500, 00 '2.500,00 lll.000,00 63. 000, 00 63 . 000, 00 EJ.000,00 
0:0ll002 OUTPO 12. 500, 00 '2.500,00 lll.000,00 63.000,00 63.000,00 63. 000, 00 
0-0lll FERRAMENTAS E OTENSÍLWS 25. 000, 00 25.000,00 25.000,00 25 .000,00 25.000,00 25.000,00 
0"0112 APTJ G-JS E OBJETOS DE VALOP 500,00 500, 00 500, 00 500, 00 500,00 500, 00 
0;0115 OUTROS INVESTIHENTOS 201.000,00 201.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000,00 l.000,00 
07011501 ESTU[):JS E PROJETOS 200.000,00 200.000,00 
Q:011509 OUTROS INVESTIHENTOS l.000,00 1.000,00 1.000,00 l.000, 00 l.000,00 1.000,00 
0:02 LOCAÇÃO FINANCEIRA 280.000,00 280. 000, 00 280. 000, 00 280.000,00 280.000,00 280 .000,00 
010205 MATERIAL DE TRANSPORTE 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 180.000,00 
0:03 BENS DE DOMÍNIO POBLICO 12.o-J.169,25 12.o-J.169,25 20.20U00,00 18.808.000,00 3.008.000,00 l.408 .000,00 
070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFPAESTRUTURAS 12.0'3.169,25 12.0"l.169,25 10.206.500,00 18.808.000,00 3.008.000,00 1.408.000,00 
07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS 9.998:69,25 9.998:69,25 8.835.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

COHPLEHENTARES 
07030305 PARQUES E JARDINS 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159. 000, 00 159. 000, 00 
07030308 VIAÇÃO RIJRAL 1. 725.000,00 l. '25 .000,00 8.100.000,00 !?.250.000,00 2.450.000,00 850 . 000, 00 
0103030801 REDE VIÂRIA MUNICIPAL • CONSERVAÇÃO 350.000,00 350 .000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
0,03030802 REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS 1.n .000,00 1.rs.000,00 •. ·50.000,00 16.900.000,00 1.100.000,00 500.000,00 
01030309 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 400, 00 400, 00 
01030313 OUTROS 190.000,00 190.000,00 3.ll2.500,00 l.049.000,00 49 .000,00 49.000,00 

D7 frwferencias e subsídios de capital 9.582.040 ,00 9.582 .040 ,00 8.936.840,00 8.936.840,00 8.836.840,00 8.836.840,00 
D71 !rwfuéncias de capital 9. 582. 040, 00 9.582.040,00 8.936.840,00 8.936.840,00 8.836 .840,00 8.836.840,00 
D711 Adllinistraçêes Públicas 6.761.940,00 6.761.940,00 6.736.840,00 6. 736.840,00 6.736.840,00 6. 736.840,00 
0·111 Administração Local 6.761.940,00 6. '61. 940, 00 6:36.840,00 6. 136.840,00 6:36.840,00 6:3U40,00 

02 CAHARA MUNICIPAL 6. 761. 940, DO 6:61.940,00 6:36.840, 00 6. 136.840, 00 6:36.840,00 e.·3U40,00 
0201 PRESIDENCIA 6. 761. 940, 00 6:61.940,00 6:3! .840,00 6. 736.840, 00 6:36.840,00 E:36. 840, 00 

08 TRANSFERÊNW.S DE CAPITAL 6. 761.940,00 6. '.61.940, 00 6:36. 840, 00 6:36.840,00 6.'36.840,00 6. "3U40,00 
0805 ADHIN[STRAÇÀO LOCAL é.761.940,00 6:61.940,00 6:36.840,00 6. 736.840,00 6. 736.840, 00 f. ·iu4o,oo 
080501 CONTINENTE E.761.940,00 6:61.940,00 L ·3u10, oo 6. 136.840,00 6. 136.840, 00 L ·3u40,oo 
08050102 FREGUESIAS 6. 761.840, 00 6:61.840,00 6:36.840,00 6:36.840,00 6:36.840,00 E."3U40,00 
0805010201 HELHORN!ENTOS 1.396.840,00 1.396.840,00 1.396.840,00 1.396.840,00 1.396.840,00 1.l9U40,00 
0805010202 SEDES DE JUNTAS E CERTP.OS 700.000,00 100.000,00 ·00.000,00 700.000, 00 700.000,00 100.000,00 

CÍVICOS 
0805010204 MAQUINARIA E EQU[PAHENTO DE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TRANSPORTE 
080501020E VIAÇÃO RORAL 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850 .000,00 2.850.000,00 
080501020" PAVILHÕES DESPORTIVOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200 .000,00 100.000,00 200.000,00 
0805010208 OUTRAS TRANSFEPÊNCIAS 1.515.000,00 1.515.000,00 l.490.000,00 l.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 
08050108 OUTROS 100,00 100,00 

0-12 Entidades do Setor não Lucrativo 2. T0.000,00 2. '70.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2. 050. 000, 00 2.050.000,00 
02 CAHARA MUNICIPAL 2.770.000,00 2.170.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 1.050.C00,00 2.050.000,00 
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0201 PRESIDENCIA 140.000,00 240.000,00 JJ0.000,00 330.000,00 230.000,00 230. 000 
08 TRA.ijSfERÊNCIAS OE CAPITAL 140.000,00 240 .000,00 JJ0.000,00 330.000, 00 230.000,00 230.000,00 
080" INSTITUIÇÕES SF.M FINS LUCRATIVOS 140.000,00 240.000,00 330.000, 00 330.000, 00 230.000,00 130 .000, 00 
080-01 INSTITUIÇÕES SEH nNS LUCFATIVOS 140.000,00 140.000,00 JJ0.000, 00 330.000,00 230.000,00 130.000,00 

0103 DEPARTAMENTO OE CULTURA, EDUCAÇÃO 1.530.000,00 2.530.000,00 1. 820. 000, 00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 
E DESPORTO 

08 TRANS,ERÉNCIAS DE CAPITAL 2.530.000,00 2.130.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820. 000, 00 
080" INSTITUIÇÕES SF.H nNS LUCPATIVOS 2.530.000,00 2.530.000,00 1.820.000,00 1. 810 . 000, 00 1.820.000,00 1.820.000,00 
080"01 INSTITUIÇÕES SEM nNS LUCRATIVOS 2.530.000,00 2.130.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 

0:14 'lutras 50.100,00 50.100, 00 50.000,00 50. 000, 00 50.000,00 50 .000,0 
02 CAMARA MUNICIP~.1 50.100,00 50.lü0,00 50.000,00 50 .000,00 50.000,00 50 .000,0 
0201 PRESIDENCIA 50. 000, 00 50.000,00 50.000,00 50 .000,00 50.000,00 50 .000, 

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000, 00 50.000,00 50 .000,00 50.000,00 50 .00 , 
0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÀ) 50.000,00 50.000, 00 50.000, 00 50 .000,00 50.000,00 50 . O 

FINANCEIRAS 
080101 PUBLICAS 50.000,00 50.000,00 50. 000, 00 50 .000,00 50.000,00 
08010101 EMP. FÚBLJCAS MUNICIPAIS E 50.000,00 50.000, 00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

INTERMUNICIPAIS 
0205 DEPAR!AMENTO OE OBRAS E SERVIÇOS 100,00 100,00 

IIDIIICIPAIS 
08 TRA.ijSfEP.ÊNCIAS OE CAPITAL 100,00 100,00 
0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÀ) 100,00 100,00 

fl NANC E l RAS 
080101 PÚBLICAS 100,00 100,00 
08010102 OUTRAS 100,00 100,00 

D8 Outra.s despesa.s de capital 140.000,00 110.000,00 lJS.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 
02 CAHARA MUNICIPAL 140.000,00 140.000,00 135.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 
0201 PRESIDENC IA 55. 000, 00 55. 000, 00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55 . 000, 00 

li OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
1102 DIVERSAS 55 .000,00 51 .000,00 51.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 
110201 RESTl!UICÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
110299 OOTPAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50. 000,00 50 .000,00 

0102 OEPARTAl'.ENTO OE AOIHNISTMÇAO GERAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55. 000, 00 55 .000,00 
li OOTRAS DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000, 00 55.000,00 55 .000,00 
1102 OIVEP.SAS 55.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00 55 .000,00 55 .000,00 
110201 RESTITUIÇÕES 25.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25 .000,00 25.000,00 
110299 OOTPAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

0203 DEPARTAHEN-TO OE CULTUFA, EDUCAÇÀ0 E 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
OLSPOPTO 

li OUTPAS DESPESAS OE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1102 DIVERSAS 10.000, 00 10.000, 00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
110201 P.ESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
110299 OOTRAS 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 

0204 DEP. TO GESTÃO TERRIT01IAL, COESÀ), 10.000, 00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
SUSTENTABILIDADE 

li OUTRAS DESPESAS OE CAPITAL 10.000,00 10.00G,OO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1102 DIVERSAS 10.000,00 10. 000, 00 10 .000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
110201 RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
110299 OUTPAS 1.000,00 5. 000, 00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 í.000,00 

0205 DEPART~.MENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
HUNICIPAIS 

li OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1102 DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
110201 RESTITUIÇÕES 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
110299 OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Despesa efetiva l'I 99.300. 766,57 99.300. 766, 57 126.103.559,52 105.007.219,92 73.998.'12 ,68 68.855 .8'7,95 
Despesa não efetiva (5] 8.m .m ,5, 8.977 . m ,5, U00.000,00 U00.000,00 U00.000 ,00 U00.000,00 

D9 Despesa coa ativos financeiros 791.364, 70 791.364, 70 
02 CAHARA HUNICIPAL 791.364,"0 "91.364, ·o 
0201 PP.ESIDENCIA 791.)64, 10 "91.364, 'O 

09 ATIV)S f!NANCEIROS 791.364, ºO -91.364,"0 
0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 791.]64, 'º "91.)64, 70 
090801 SOCIEDP.DES E QUASE-SOCIEDADES NÃO 791.)64, 'O '91.]64, 'º 

f!NANCEIRAS· PÚBLICAS 
DlO Despesa cc:a pa.ssivos financeiros 8.186.350,8' 8.186.350,84 U00.000,00 U00.000,00 U00.000,00 U00.000,00 
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ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLUPIANOAL ~~. 
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO Ano 

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de V1sualização : APENAS C/ MOVIMENTO Desagregar : s 

Orçamento 2022 Plano orçamental plunanual 
Pubnca Designação Períodos Período Soma 

anteriores 2023 2024 2025 

02 CAMARA KUNICIPAL 8.186.350,84 8.186.350,84 U00.000,00 U00.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 
0201 PRESIDENCIA 8. 106.350,84 8.106.350,84 4.500.000,00 U00.000,00 U00.000,00 4.500. 000,00 

10 PASSJV)S FINANCEIROS 8.106.350,84 8.!0U50,84 U00.000,00 4.500.000,00 U 00.000,00 4.500.000,00 
1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PR.~ZO U00.000,00 4.500.000, 00 4.500.000,00 U00.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 
100503 SOCIEDADES FIN~.NCEI!IAS- BANCOS E 4.500. 000, 00 4.100.000, 00 4.500.000,00 U00.000,00 4. 500. 000, 00 U00.000,00 

OIITRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
!0050301 AM'.lRTI ZAÇÂO DE EMPRÉSTIMOS U00.000,00 uoo. 000, 00 4. 500. 000, 00 U00.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 
lOOE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 3.€06.350,84 3.606.JíO, 84 
100603 SOCIEDADES FINANCEIPAS- BANCOS E 3.403.623,42 3.403.623,42 

OUT!IAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
100€05 D.CAP. -ADIHNISTRAÇÂO PUBLICA CENTRAL 2U2.T,42 202.T,42 

- ESTADO 
0205 DEPARTAMENTO DE OB!IAS E SERVIÇOS 80 .000,00 80.000,00 

MUNICIPAIS 
10 PASSIVOS FINANCEIROS 80.000,00 80.000, 00 
100; OUTROS PASSIVOS FINANCEIPOS 80.000,00 80.000,00 
100-05 ADHINISTRAÇÂO PUBLICA CENTRAL - 80.000,00 80 .000,00 

ESTAD'.l 
Despesa total [61 = [li + [51 108.218.02 ,11 108 . 218 . m , 11 lJ0.603.559,52 109. 501 . 219, 92 78.m.m,68 1J .355. 8l1, 95 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 
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ESTRUTURA DAS G.O.P. ~~ o/( A 
! l l~~• Euro 

' ANO 2022 
OBJECTIVOS 

PAM PPI TOTAL % 

01 Educação 5.014.000,00 3.430.242,26 8.444.242,26 13,38 

0201 Cultura 3.801.535,00 688.589,86 4.490.124,86 7, 11 

0202 Desporto e lazer 2.266.000,00 1.700.156,78 3.966.156,78 6,28 

03 Coesão Social 2.972.000,00 2.972.000,00 4,71 

04 Saúde 390.000,00 1.358.704,05 1.748.704,05 2,77 

05 Habitação e urbanização 560.000,00 11.755.209,19 12.315.209,19 19,51 

06 Ciência, conhecimento e inovação 107.650,00 3.000,00 110.650,00 0,18 

07 Protecção civil 220.000,00 1.200.844,22 1.420.844,22 2,25 

08 Desenvolvimento económico 1.314.000,00 3.460.000,00 4.774.000,00 7,56 

09 Comunicações e transportes 0,00 2.638.000,00 2.638.000,00 4,18 

10 Ambiente e qualidade de vida 1.513.519,48 4.969.960, 11 6.483.479,59 10,27 

11 Serviços Municipais 390.000,00 2.680.741 ,02 3.070.741,02 4,87 

1201 Coesão território desenvol. Freguesias 8.130.740,00 8.130.740,00 12,88 

1203/04 Transferências entre administrações 1.756.158,80 1.756.158,80 2,78 

13 Activos financeiros 791 .364,70 791.364,70 1,25 

TOTAL 29.226.967,98 33.885.44 7 ,49 63.112.415,47 100,00 
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Câmara Munlc!.e_al de Viana do Castelo 
(Designação da autarquia loeaf) 

Visto do TC 
Data da Data da 

Caractenzaçao do empréstimo aprovação contratação Prazo do Anos Finalidade do 
do contrato decorridos Nümero empr6stimo 

pela AM empréstimo de data 
regrSto 

Curto prazo (b) 

Total curto or•zo ..... 

Médio e longo prazos (b) 

Caiu Genil de Oenósttoa 

1 (al.b, 
Hab~açao Social de Darque nl'6,art° 24 

29/09/2000 13/09/2001 25 21 1638 02/08/2001 Lei 42/98) 

Investimento 
30111/2018 18/12/2018 12 3 168 08/0312019 N 

Aquisição terrenos Zona lndustnal AJvarães 
30/04/2021 30/05/2021 12 1 1248 21/06/2021 N 

Banco Totta e Açores 

Empresttmo Obras Investimento 29/02/2008 25/06/2008 15 14 479 19/06/2008 N 
Emprestimo Obras Investimento 06/02/2015 02/03/2015 15 14 513 15/06/2008 N 

BPI 
1 (ai.e. 

Hab~açao Social (24 Fogos) • Atvaraes nº6,art' 24 
06/09/1998 16/10/1998 25 24 39118 23/10/1998 Lei 42/98) 

Empréstimo Reab~iatação Urbana e 
N Investimento 

28112/2009 26102/2010 15 12 676 03/08/2010 

Emprest.Jmo Investimento 
24/06/2016 09/08/2016 12 6 1598 25111/2016 N 

Empres0mo Financiamento Pav,lhão 
N AIMINHO 28/06/2019 23/07/2019 12 3 2486 28/11/2019 

Emprestimo Investimento 
06/03/2020 16/03/2020 12 2 1192 01/07/2020 N 

Crédito Agrícola 

Emprestuno Investimento 03/03/2017 06/03/2017 12 5 901 22/06/2017 N 
Emprest1mo Investimento 18/12/2017 29/01/2018 12 4 139 21/02/2018 N 
Emprestimo Investimento 15/12/2020 21/01/2019 12 1 13735 15/04/2021 N 
Empresbmo Investimento 11/11/2020 22/11/2020 12 1 9853 15/03/2021 N 

PAEL 29110/2012 16/11/2012 14 9 1639 29/01/2013 N 
Dlreçio Genl Tesouro e Finanças 29/10/2018 20/05/2019 5 3 N 
Dlreçlo Geral Tesouro e Finanças 28/06/2019 26/07/2019 5 3 N 

Total mfdlo e lonao orazo ..... 
Total .... 

Empréstimos 

Capital Taxa de Juro 

Contratado Uti~zado Inicial I Aetual Amortizaçao 

4.500.000,00 4.500.000,00 

4.500.000,00 4.500.000,00 

854.590,44 841.107,93 EuriborSM•0.07% 39.182.26 

6.899.647,00 6. 799.339, 10 Euribor6M+0,67% 679.933,90 

2.500.000,00 EuriborSM+0,54% 

7.390.410, 14 7.390.410.10 Euríbor6M+0, 175% 568.493,08 

4.980.448,55 4.976.067.57 Euribor6M+01.59% 368.597,58 

974.750.85 955.272,79 Eurlbor6M 46.749.74 

8.000.000,00 6.781 .222,65 Eunbor6M+1 .25% 521.632,50 

3.971.459,29 3.631 .459,29 Euribor6M+0,875% 363.145,92 

1.302.412,00 1.302.412,00 124.039,24 

3.882.500,00 1.798.374,67 Eurtbor6M+0,43°.4 63.805,78 

1.663.282.56 1.567.586,94 Eurlbor6M+0,94% 174.386,06 
3.329.870, 16 3.329.870, 16 Euribor6M+0,98% 453.657,36 

2.938.216.95 1.257.743,57 0,00 

2. 700.000.00 1.628.124,21 Euribor6M+0.59% 0,00 

2.903.595.68 2.809.410,20 IGCP+0.15!4 202.727,42 

164.715,20 164.715,20 
141.760,00 141 .760,00 0,00% 

54.597.658,82 45.374.876,38 0,00% 3.606.350.84 
59.097.658,82 45,374,876,38 8,106,35C,84 

Ano 2022 

...-,nu•wv . ..,u, v•1 

Encargos do ano 
Encargos 

do ano 
vencidos 

Divida em 1 Dívida em 31 
Observ 

Juros de Janeiro de Dezembro 
Juros Total e não 

de mora pagos 

25.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 

25.000,00 4.525.000.00 0,00 0,00 

0,00 39.182,26 195.911 ,29 156.729,03 

42.714,67 722.648,57 6.459.372, 14 5. 779.438,24 

13.500.00 13.500,00 2.500.000,00 

O.DO 568.493.08 1. 136. 986,25 568.493, 17 

32.750,82 401.348.40 3.133.079.67 2.764.482,09 

0.00 46.749,74 140.249.18 93.499.44 

14.347,04 535.979,54 2.086.530,00 1.564.897,50 

20.128,75 383.274,67 2.360.448,48 1.997.302,56 

7.355,53 131 .394,77 1.240.392,40 1.116.353, 16 

5.551 .64 69.357,42 1.798.374.67 1.734.568,89 

4.593, 17 178.979,23 1.136.945,95 962.559,89 

10.838,62 464.495.98 2.432.353,81 1.978.696,45 

4.080,60 2.034,71 1.257.743,57 1.257.743,57 

4.152,58 4.152,58 1.628.124,21 1.628.124,2 1 

24.029,38 226.756,80 1.013.632.24 810.904.82 

164.715,20 164.715,20 

141 .7•",« 141.760.00 

184.042,80 3.788.347,75 ' ,.,_ .v Z<>.220.268,22 
209,042,80 8,313,347,75 ........ , .. , .. , 25.220.268,22 -\ (M --.-., t 
~~ \J:)~ 
~~ 108 



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

PREVISIONAIS 

CÂMARA MUNICIPAL 
VIANA DO CASTELO 

109 



Entidade: Municipio de Viana do Castelo 
Balanço em 31 de Dezembro de 2022 

RUBRICAS 
ATIVO 

Ativo não corrente 
Ativos fixos tangíveis 
Ativos intangíveis 
Participações financeiras 
Clientes, contribuintes e utentes 
Outras contas a receber 

Ativo corrente 
Inventários 
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 
Clientes, contribuintes e utentes 
Estado e outros entes públicos 
Outras contas a receber 
Caixa e depósitos 

Total Ativo 

Património Líquido 
Património/Capital 
Reservas 
Resultados transitados 
Outras variações no património líquido 
Resultado líquido do período 

!Total Património Líquido 

PASSIVO 
Passivo não corrente 

Provisões 
Financiamentos obtidos 
Diferimentos 

Passivo corrente 
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis 
Fornecedores 
Estado e outros entes públicos 
Financiamentos obtidos 
Fornecedores de investimentos 
Outras contas a pagar 
Diferimentos 

Total Passivo 
Total Património Líquido e Passivo 

DATAS 
NOTAS 31/12/2022 31 /12/2021 

229 .306.000 ,Q1 
640.031 ,56 

29. 900 .599, 50 
61.402,74 

2.479.571,04 
262.387 .604,85 

78.573,96 
23.915,50 

768.530,31 
205.543,34 
267.661,81 

2.650.000,00 
3.994.224,92 

266.381.829,78 

62.904.586,34 
80.050.544,23 

1.296.881 ,91 
60.684.367,91 

5.329.032,67 
210.265.413,05 

445.1 33,96 
21 .613.917,38 
19.645.344, 14 
41. 704.395,48 

46.510,07 
2.897.172,65 

559.450,23 
3.606.350,84 
4.484.011 ,09 
2.624.671 ,08 

193.855,28 
14.412.021 ,24 
56.116.416,72 

266.381.829, 78 

226.849.957,72 
609.553,87 

29.150.599,50 ~ 
55.820,67 

2.455.020,83 
259.120.952,59 

78.573,91 fi'\ 
23.915,5 1 \rJ 

768.530,3 
205.543,34 
265.011 , 70 i'-...J 

2.652.876,64 
3.994.451,45 

263.115.404,03 

62.904.586,34 
84.564.878,42 
-2.289.852,91 

60.684.367,91 
3.586. 734,82 

209.450. 714,58 

445.133,96 
23.217.879,78 
16.538.993,30 
40.202.007,04 

46.510,07 
2.897.172,65 

559.450,23 
3.108.739,28 
4.058.270,66 
2.598.684,24 

193.855,28 
13.462.682,41 
53.664.689,45 

263.115.404,03 
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Entidade: Municipio de Viana do Castelo &r. Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de Dezembro de 2022 

PERIODOS / 
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2022 2021 

Impostos, contribuições e taxas 24. 752.061 , 13 23.121.148,26 
Vendas 22.071 ,88 22.071 ,88 
Prestações de serviços e concessões 376.847,23 376.847,23 
Transferências e subsídios correntes obtidos 26.721 .071 , 10 26.456.506,04 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -121 .860,55 -121 .860,55 
Fornecimentos e serviços externos -11.763.725,23 -11 .647.252,70 
Gastos com pessoal -23.956.097,00 -23.855.654,76 
Transferências e subsídios concedidos -12.924.427,36 -12.924.427,36 
Outros rendimentos 10.730.000,00 10.623.762,38 
Outros gastos -842.036,64 -833.699,64 

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento 12.993.904,57 11.217.440,78 

Gastos/reversões de depreciação e amortização -7.444.529, 10 -7.444.529,10 
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 5.549.375,47 3.772.911,68 

Juros e gastos similares suportados -220.342,80 -186.176,86 
Resultado antes de impostos 5.329.032,67 3.586.734,82 

Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00 
Resultado líquido do período 5.329.032,67 3.586.734,82 
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Entidade: Município de Viana do Castelo ~ 

Demonstracão dos fluxos de caixa, neriodo findo em 31 de Dezembro de 2022 Euros ~ Euros 
y 

Rubricas NOTAS 31/12/2022 '212021 i 
Fluxos de caixa das atividades ooeracionais 

li Recebimentos de clientes 440.936,81 1436.571 , 1 O 
Recebimentos de contribuintes 23.942.331 ,78 23.705.278,99 
Recebimentos de transferências e subsldios correntes 27.109.954,36 26.975.078,97 
Recebimentos de utentes 790.092,62 782.269,92 
Pagamentos a fornecedores -12.425.703,98 -12.302.677,21 
Pagamentos ao pessoal -23.956.097,00 -23.855.654,71 l Pagamentos de transferências e subsídios -7.105.447,41 -7.035.096,4 

Caixa gerada pelas operações 8.796.067,18 8. 705. 770,51 

w Outros recebimentos/pagamentos -6.960.365,36 -6.891.450,85 
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1.835. 701 ,82 1.814.319, 71 

Fluxos de caixa das atividades de investimento _,._, .... l Pagamentos respeitantes a: 
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis -17.628.910,81 
Pagamentos - Ativos intanglveis -78.265, 11 -74.538,20 
Pagamentos - Investimentos financeiros -1 .327.900,65 -1.314.753, 12 

Recebimentos provenientes de: 
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis 547.230,22 744.405,07 
Recebimentos - Propriedades de Investimento 2.787.241 ,70 2. 773.37 4,82 
Recebimentos - Transferências de capital 10.734.629,66 10.681.223,54 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) -4.965.975,00 -3.979.726,75 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Recebimentos provenientes de: 

Recebimentos - Financiamentos obtidos 11.469.965,47 10.609.725,80 
Pagamentos respeitantes a: 

Pagamentos - Financiamentos obtidos -8.186.350,84 -7.867.314,35 
Pagamentos - Juros e gastos similares -156.218,08 -142.016,44 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c ) 3.127.396,55 2.600.395,01 

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) -2.876,63 434.987,97 
Efeito das diferenças de câmbio 
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período 2.652.876,64 2.217.888,67 
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período 2.650.000,00 2.652.876,64 

CONCILIAÇAO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERENCIA 
Caixa e seus equivalentes de caixa no inicio do período 2.652.876,64 2.217.888,67 

Saldo da aerência anterior (SGA) 2.652.876,64 2.217.888,67 
SGA De execução orçamental 152.876,64 237.959,08 
SGA De ooeracões de tesouraria 2.500.000,00 1.979.929,59 
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período 2.650.000,00 2.652.876,64 

Saldo oara a aerência seauinte (SGS) 2.650.000,00 2.652.876,64 
SGS De execução orçamental 150.000,00 152.876,64 
SGS De operações de tesouraria 2.500.000,00 2.500.000,00 
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Nota: 

09/12/2021 14:00 

Do mapa de pessoal da C.M.V.C. já consta o Pessoal Não Docente que 

transitou do Ministério da Educação nos termos do contrato de execução 

assinado. 
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Municlpio de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal 

Atrlbulç6es, COmpodndas, Atividades 

PHsoat Dlrlgente--Conatante no art.4 .0 do Decreto-lei 9312004 de 20 de 
Abril, atterado pek> OecretCH.ei 104/2006 de 07!06 e o aplicável constante 
da estrutura orgànica dos serviços da camara Municipal, publicada Oiârio 
da Rep(t>lica, n.º 70 de 9 Abrk de 2008. 

Arquiteto • Conceção e projeção de conjuntos urbanos, edificação, obras 
pl.1>Hc.as e objetos, prestando a devida assist6ncia técnica e orientação no 
decu~ da respetiva execução; elabOraçâo de informações refativas a 
processos na Biea da respetiva especialidade, incluindo o planeamento 
urtanistico, bem oomo sobre a qualidade e adequação de pl'Ojetos para 
lteenclamento de obras de construção civil ou de operações urt,anlsticas: 
colaboração na organização de processos de cancUdatura a 
financiamentos comunttaôos, da administração central ou 
outros;eolaboraçào na definição das propostas de estrattgia, de 
metodologia e de desenvolvimenlo para as intervenções urbanlstteas e 
arquitetónicas; coordenação e fiscalização na execução de obras.Articula 
as suas atMdades oom outros profissk>na~. nomeadamente nas áreas do 
planeamento do território. arquítetura paisagista, reabilitação social e 
urbana a -enharia. 

Áfea de Formação 
Académica e/ 04l 

Profissional 

liceoclatura 
Adequada 

licenciatura 
Arquitetura • 

Inscrição na Ordem 
dos Arquitetos 

Arquiteto • Projetos de arquitetura para edifícios, novos ou a reabilitar a 
espaço p(t>lteo: AcompanhamenlO da execução de obras: Planos, 
loteamentos e estudos urbanísticos no àmbito do ordenamento do 
erritõrk>: Apreciação de projetos de arquitetura no Ambito do lic&nciamento 

de operações urbanlsticas: lnstruçlo de processos de lfCenctamento da 
obras; Emissão de pareceres no àmbito da sua kea disciplinar; 
Participação em comissões de vistoria ; Colaboração na instrução de 
processos de candidatura a financiamentos estataC e/ou comunitá'ios; 
Apotar outros setores do Município em éleas da aua competfncll: 
Executar as tarefas ligadas ao seu campo disçipUnar que lhe fof'em ~teenciatura . 
&alicitadas peta Càmara Municipal Coordenar equipas envolvidas em Arqui1atura -lnscnção 
trabalhos da sua re&ponsabilidade; Colaborar no trabalho de levantamento, na Ordem dos 
reabilitação e requalificação dos Imóveis situados na á'ea do Centro Arquitetos 
HtStórico de Viana do Castak>; Executar ou colaborar na execução de 
plall0$ e estudos para o Centro Histórico de V.ena do Castelo, Incluindo o 
espaço pü:>Hco e o mobiliário urbano; Assegurar o 
acomnanhamento técnico das 
respetivas obras: Colaborar nas keas do planeamento e da gestão 

urbanística do Centro Histórico de VJana do Castelo atravts da apreciação 

e emissão de pareceres sobre processos de obras e loteamentos e a 

lnrestarao de esclarecWTientos aos Interessados e aos técnicos· 
Arqutteto Pal•agleta • Estudar e planear o territóno e a paisagem, 
ordenando os diversos elementos de modo a garantir a perman6ncMI do 
equilibno ecológico e v~ual. tendo em con$ideraçao aspetos btotôgk:os, 
estéticos, arquitetónicos, históricos, sociais, de quahdade de vida e de 
sustentabíltdade económica; Projetar Hpaços e estruturas verdes, estudo 
do equlpamenlO mobiliário e obras de arte a implantar e realizar estudos 
da integração palsaglstk.a; Articular as suas catividades com outros 
profassionaia, nomeadamente nas áreas do planeamento do tenitório. 
arqurletura. reabilitação social e urbana e. engenharia 

ConHrvador (Muaeua) - Rea6za ou apoia eetudos sobre oa museus 
municipeis e o patrim6nk> museok)gico, definindo as OO(Tespondentes 
metodologias. analisa as conclusões desses estudos e planíftea eventuais 
ações a desenvolver, participa em reuniões para anilise de projetos e 
programa& retacionados com a área de muaeok>gia; participa na conceção, 
redação e implementação de projetos no êmbito dos museus municipais, 
infomia e dj parecer aobre as vWs questões e as.pek>3 relack>nados 
com os museus 

Direto, T6cntco do Teatro Municipal st e» Mi randa • Gestão dos 
recursos t6cnicos e humal"IO$ do Teatro; Coordenação da equipa e 
condições técnicas do Teatro; Coordenação das diferentes áreas t6cnicas 
do Teatro: direção de cena. Iluminação, som, audiovisual, maquinista, 
técnicos de palco e manutenção; Supervisão do funcionamento e 
manutenção doa diferentes elementos técnicos que compõem o Teatro; 
Elaboração dos horários e escak>namento dos turnos da equipa técnica 
bem como a respetiva distribuição de tarefas; Articulação com a 
Difeção/Administração, no que diz respeito às condições t6cnicas para a 
realização de Eventos e planos de montagem; Elaboração de planos de 
ativkladea e relatórios setoriais, de a<;Oroo oom as orientações da 
OtreçAolAdminlstração; Controlo orçamental do respetivo sector, em 
articulação com a OireçãolAclmínlstraçào; Aconselhamento sobre novos 

equipamentos a adquirir e methoramentos a realizar no Teatro; Articulação 
com a Produção Executiva. tendo sempre em vista a boa execução dos 
lclanos de Irabalnos c ara a reallz.a,.&r. dos Eventos orooramados. 
Ensi-nhelro • An61ise, estudos e emissão de parecores. numa perspetiva 
macroscópica, sistemãtica, Integrada nos sssuntoo que lhe são 
submetidos para tratamento; elaboração de propostas fundamentadas de 
solução de problemas concretos; preparação, elaboração e 
aoompanhamento de projetos; participação, com eventual coordenação, 
em equipas int&rdiscipMnares oompostas por técnicos superiores ou 
outros, ln1ervenção no dlMogo privia&giado com outros ramos da 
especialidades para a prossecução de objetivos oom conteúdo 

Engenheiro (Ag.,.rio) • Promove a elaboração de estudos e projetos e 

acompanha a sua execução no domink> das infra-estruturas, construções 

rurais e obras de defesa e conservação do solo, de acordo com as 

necessidades e prioridades da região agrária; assegura o cumprimento 
das normas referentes é defesa da res&Na agrícola: colabora com os 

Licenciatura em 
Arquitetura 

Paisagfstica • 
Inscrição na 
assocMlção 

portuguesa dos 
arquitetos 

paisagista.a (APAP). 

Licenciatura e Pós 
Graduação em 

Museok>gia 

Licenciatura 
adequada 

Licenciatura 
Engenharia Gestão 

lnclusbial 
LicencMlture 
Engenharia 
Ambiental 

Licenciatura 
Engenharia Cívil 

serviços centrais competentes no estudo, definição e divulgação dos Licenciatura 

modelos e normas técnicas mais adequadas à mecanização agrícola. em Engenharia Agrícola 

mat4iria de regacho, e garante • satisfação dos pedkfos de aPok> 

formulados pelas entidades da região agrãna nesta maléria: assegura as 

ações decon-entes das medidas definidas no Ambito da estruturação 

fundiária ; do arrendamento rural. dos nlveis de aproveitamento dos solos e 

de outras modalidades de e• Nl'lracão. 
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Municlpio de Viana do Caslelo. Mapa de Pessoal 

Atribuições, COnlpetêndas, Atividades 

Engenheiro (Agrtrio) - Desenvolve funções consultivas, de estudo, 
planeamento. programação. avaliação e aplicação de métodos e 
proceasos de natureza ttcntea e ou cíentinca, que fundamentam e 
preparam a decisão. Elabora estudos, projetoe e atividades conducentes à 
definição e concretiZação das politicas do município na area do 

Área de formaçlo 
Académica e/ ou 

Prollsslonal 

planeamento, proteção e gestão ambiental; desenvolvimento de conteüdos Licenciatura 
técnico-cientificos para suporte a programas de informação e Engenharia Agricota. 
scnslbilizaç6o ambiental, planoomonto e con:se,...açAo do espaços vordee, ou Agronornia, ou 

[jardins e património art>ôJeo muntclpal. Apok> na gestão do horto ci6nclas agrârlas: 
municipal, designadamente na promoção e coof'denação de lodos os ramo espaços 
trabathos r8'acionados com a reprodução vegetativa de herb~eas. verdes 
arbustivas e art>óreas (sementeira, rega, transplantações, adubações, 
tratamento frtossar\il.Mos, plantações. etc } para utilização nos espaços 
verdes de todo o Concelho. Planeamento, Implantação e manutenção de 
Hardins e de espaços verdes. de lazer ou desportivos, bem e.orno dos 
resnAtivos sistemas de rAna 
Engenheiro (Ambitlnte) • Análise estudos e emissão de pereceres numa 

perspetiva macrosc6pica sistemMica integrada nos assuntos que lhe são 
submetidos. para tratamento â luz das cl6ncias do ambiente, elaboração 
de propostas fundamentadas de solução de probl&mas concretos na â'ea 
ambiental: preparação elaboração e acompanhamento de projetos 
ambientais, designadamente campanhas de sensibilização e educação 

ambiental, bem como medidas e ações de monitorização. contfolo, gestão 

e p<oteção ambiental, nomeadamente no àmbito de reslduos sólidos, 
Indicadores ambientais, espaços verdes e recuraos hidncos. Participação 
com eventual coordenação em equipas inte<discipfinaras compostas por 

técnicos superiores ou outros; Intervenção no diMogo privílegiado com 

outros ramos de especialidades para prossecuçào de objetivos com 
conteldo luridiscinMnar. 
Engenheiro (Blotóglco) - Monitoriza os paràmetros ambientats nas â'eas 

Llcenc1&tura 
Engenharia do 

Ambiente 

da qualidade do ar, da água e do ruido, Participa nos projetos de Ucenclatura 
ed~ção .. ª_mbiental, na a~alia~ão ~os estudos de impacto ambiental e Engenharia Bi~tea 

Engenheiro (Clvll) - Elaboração de informação e parece,es de caráter 
técnico sobre processos e viabilidade de construção, conceção e 
realização de projetos de obras, tais como edificKts, preparando, 
Ofganizando, e superintendendo a sua construção, manutenção e 
reparação, conceção de projetos de estrutura e fundações, ucavação e 
contençio periférica, redes interiores de ãguas e esgotos, rede de lnc&nclo 
e rede de gás: coneeçêo e análise de projetos de arruamentos, drenagem 
de âguas pluviais e de águas domhticas e abastecimento de águas 
relativos a operações de loteamentos urbanos:estudo se necess~. do 
terreno e do local mais adequado para a contrução da obra, execução dos 
cálculos, assegurando a resid6ncia e a estabilidade da obra oonside,ada, 

e tendo em atenção fatores oomo a natureza dos materiais de contrução a 
utilizar, pressões de âgua. res1st6ncia aos ventos, a Sismos e mudanças 
de temperatura, preparação do programa e coordenação das operações à 
medida que oa trabalhos prosseguem; preparação, organlzaçào e 
su,..rintendtncla dos trabalhos de manutencão e reoaracão de 
contruções e,i:.Stentes: fiscataz.ação e direção técnica de obras:realizaçAo 
de vistorias técnicas;colaboração e par1icipaçào em equipas 
multidisciplinares para elaboração de projetos para obras de complexa ou 
&!evada imponànçia técnica ou económica; conceção e realização de 
planos de obras, estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, 
planos de trabaaho e especificações. lndk:ando o tipo de materia1S, 
máquinas e outros equipamentos necesdrios; preparação dos elementos 
necessáios para lançamento de empreitadas nomeadamente elaboração 
do nrnnrama de concurso e caderno de encamns. 
Engenheiro (Etetrottcnico) • Efetua estudos de eletricidade; concebe e 
estabelece planos, elabora pareceres sobre instalações e equipamentos, 
bem como prepara e superintende a aua construção, montagem, 
funcionamento, manutenção, e reparação; executa projectos de 
instalações elétricas e eletrónicas, telefónicas e de gâs, fiscaliza obras 
enquadradas na sua atMdade; estabelece estimativas de custo, 
orçamentos , planos de trabalhos e especificações de obras, indK:ando o 
tipo de materiais e outros equipamentos necessâios; c.onsulta entidades 
certif.cadoras; elabore cademos de encargos. memórias e especificações 
"''"''ª concursos oll>ticos de ...,,..;elos e ou emoreitadas. 
Engenheiro (Floreatal) • Eatuda, concebe, prepara e orienta a execução 
de trabathos que vtsam a utiliZaçào mütipla e sustentada dos recursos 
florestais e a protecção das florestas, contribuindo para o desenvolvimento 
econOmico do mundo rural Tem em conta as potencialidades produtivas 
da floresta, bem oomo a gestão dos recursos faunlsticos, as lnflutncias da 
ftoresta no ambiente. o desenvolvimento rural e o ordenamento e 
planeamento do terrtt6no. Define formas de proteger e fomentar a vk:la 
seJvagem, evitando a extinçào dos animais e de ?'antas em vias de 
extinção Determina medidas adequadas de proteção dos povoamentos 
floresta~ oontre pragas, doenças e fogos. Elabora projetos de florestação 

e reflorestação determinando aspetos como o tipo de árvore a ~antar, o 
nLITI8ro de exemplares, a sua disposiçào no terreno, o espaço a ocupar e 

Licenciatura 
Engenharia Civil -

Inscrição na Ordem 
dos Engenheiros ou 

Ordem dos 
Engenheiros 

Técnicos 

Licenclatura 
Engenharia 

Eletrot6cnica 

o tipo de acesso ao k>cal. Planeta o corte de árvores, promove a seleção Licenciatura 
de sernentM e realiza pesquisas, procurando melhorar as caraterísticas Engenharia Fk>restal 

genéticas das ~antas a utilizar na reflorestação Identifica e classifica as 
diversas esoêcies de árvores analisando as suas caoacidades 
de adaptação ao ambiente Concebe .Veas florestais que lnctuem zonas 
destinadas ao turismo rural e ás atMdades recreativas. Desenvotv8f 
estudos para preservação de parques e reservas natura'8, recuperaçào de 
áreas degradadas e avallaçào de impacto. ambientais causados pela 
atMdade humana. Participa também em projetos de reflorestação urbana, 
c.oncretamente no aconaelhamento sobre árvores mais apropriadas para 
Integrarem os espaços verdes das cidades Cotabora na elaboração de 
planos e projectos na área de educação ambiental para a floresta 
Conhece e usa os conhecimentos de cartografia dos riscos de incêndio e 
elabora rilanos de defesa da floresta contra incênd1os. 
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Municipk, de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal 

Atribuições, Comp,dndas, Atividades 

tMdlco Veter11\irio - C~aborar na execução das tarefas de Inspeção hfgkl 
sanitária e controlo higio-sanit*io das Instalações para alojamento de 
animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos 
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, 
transíormem. fabriquem, conae,vem, armazenem ou comercializem 
animais ou produtos de origem animal e seus derivados;emiUr parecer, nos 
tem,os da legislação vtgente, sobre as instalações e estabelecimentos 
referidos na alínea anterlor;elaborar • remator, no• prazos futados, a 
infonnação relativa ao movimento nosonecrológico dos animais, notificar 

Área de Formaçlo 
Académico e/04A 

Prollsslonal 

de Imediato doenças de declaração obrigatóna e adoptar prontamente as Licenciatura 
medidas de profdaxie determinadas pela autoridade sanitária veteriniria Medicina Veterínâna 
nacional sempre que sejam detetados caso• de doenças de carâter 
epizoé(ico, emitir guias sanitárias de trànsilo, participar nas campanhas de 
saneamento ou de profila1da determinadas pela autoudade sanitária 
veteriniria nacional do respetivo muntelpio, colaborar na realização do 
recenseamento de animais, da inquéritos de intaresse pecuário e ou 
económico 
e prestar infonnação t6cnk:a sobre abertura de novos estabelecimentos de 
comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem 
animal. 
r,cnlco Superior - Funções consultivas de natureza cientlfico-t6cniea 
exigindo um elevado grau de qualificação, de responsabilidade, ink:iativa e 
au1onomia, assim como um domlnio total da área de especialização e uma 
visão global de adm10istração que permita a inter1,gação de vâios 
quadrantes e domínios de atividades, tendo em vista a preparação de •~---.. .., "''"' .. __ , __ _ 
Ttcnlco Superk>r Arqueologia • Executar ou coordenar a execução de 
todo o tipo de trabalhos especificos no àmbito da arquelologia, no campo, 
em meio urbano, em gabinetee ou laboratórios, elaborar estudos; 
Conceber e desenvolver projecto1, Emitir pareceres e participar em 
reuntões. comissões e grupos de trabatho em unidades orgànicas de 
funcionamento, de àmbito nacional ou Internacional, tendo em viste a 
tomada de decisão superior sobre as medtdas de política que interessam â 
arqueok>gia; Participar na conceção e aferição de critérios de seleção do 
pessoal da Mea de arqueologia nos organismos da administração central. 
regional e local Neste senbdo, o arqueólogo pode realizar as seguintes 
actividades : Prospeções. escavações; peritagens, informações; estudos 
dtversos (bibliogrjfiços, sobre materiais, sobre estações, de Impacto 
arqu~ógico. de planeamenlO, etc.), expoi¾ções; conferfncias; condução 
de visitas; elabOraçào de publicações. ensino; participação em comissões 
têcnk:as de gestão. Controlo dos planos de Ofdenamento do território; 
emissão de oareceres sobre normas de orot~ào 
de gestão do património arqueológico ou sobre projetos de conservação; 
restauro e musealizaçào de imóveis e silios arqueológicos. 

Licenciatura 
adequada 

Licenciatura em 
Hist~, variante 

Arqueologia; 
Licenciatura em 

Arqueok>gia 

Ttcnlco Superio r M Arqutv<> Estabelecer e apltcar criténos de gestão de 
documentos.avaliar e organizar a documentação de fundos pitlHcos e lJoenc:lalJl'II • Pol 
pnvados com interesse administrativo, probatóno e cuttural. tais como Gniduaçto o.no OI 

documentos textuais, cartogrMICOS, audio-visuais e legíveis por máquina, e:===• 
de acordo com sistemas de classificação que define a partir do eetudo da opçlo ~ ou 
instituição produtora da documentação,onentar a elaboração de Lioenc:ieu. • P6s 

instrumentos de descrição da documentação, tais como guias, inventálos. ~ em oiros, da 

catMogos e indtees:apolar o utilizador. onentando-o na pesquisa de lnlOrmaÇIO•da 

registos e documentos apropriados;promover ações de difusão, a fim de .-,==~':':. 
tornar acesslveis as fontes:executar ou dirigir os trabalhos tendo em vista Gr.duaç.60 ano ct. 

a conservação e o ,estauro de documentos;ooordenar e supervisionar o ~liz.aç6o em 
pessoal afeto à tunção pü:llica de apoio técnico de arquivista Cill'"Clff Doc:.u-n.ralt. 

opçlo Arqu,.<o ou 
L.anall11.n • P6s 

~oemotnc.,d• 

Ttcnk:o Superior A.VAC - Anélise, estudo e emissão de pareceres, numa 
perspettva macroscópica, sistemática, Integrada nos assuntos que lhe são 
submeUdos para tratamento; elaboração de propostas fundamentada& de 
solução de problen,as concretos; preparação, elat>oração e 

INMn .... o e da 
Oocurn.l'Clçflo, .... ,.,,. 
At,q\.11,oD, ~ em 
a.ncasdalrlormaçio• -...... 

acompanhamento de pr<>;etos, participação, com eventual coordenação. L~ em 
em equipas interdisciplinares compottas por tecntCOs superiores ou ~ M«:.-.CS ou 

outros; Intervenção no diák)go privilegiado com outros ramos de ~:;:.:,.~ 
especialidades para a prossecução de objetivos com conteúdo ou Erqt,manll d•°""° 
pturidisclplinar n:11.ant. • E~çto 
Coordenação, aupervisionemento e participação na instalação e na .,,, ci.-n•ua?O • 
manutenção de alstemas de energia e ou climatização, cumprindo crttêrios ••"iue•~ ou 
de qualidade e as normas de htgi&ne. segurança e ambiente Efetua. de ~ 
forma au16noma, a anâlise. o diagnósUco, e cooeçào e ou a otimização de 
Instalações existentes e efetua, sob orientação. o dimensionamento 
assiatido de sistemas de energia e ou climatização. 

Ttc.Sup. CompUUçl o Griflca, Planeamento • StG - Aquisição e Uoeineiauaf mn!T.OO ,...s 
tratamento de infonnação geogrâfiea: .,, .. oa Eroe,rt-..-. oa 
Utilização de cartografia digital e de bases de dados na obtenção de Computaçao Gr'6::a ou 

mapas temáticas de apoio ~ decisão no àr'nbito do sistema de Informação ~~:;::• 
geográfica municlpal: lnlMn~ ~ 

Desenvolvimento de ferramentas de análise de pro~emas espaciais. em • Posaur OOtneffllrjos 

ambiente SIG: ,.1Mzaç1o<N 
Desenvolvimento de análises multicnténo para produção de elementos de f«ramerus SfG. 

apoio à decisão; 0~ -:SRI 
Apoiar outros sectores do Município em •eas da sua competi nela. PcrtJgal 

C.T.T.L/C.S. 

J 

1 o o o 

32 5 O O O 

o o o o 

o o o o 

1 o o o 

o o o o 
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Mun,ClpiO de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal 

Atrlbulçlles, Competências, Atividades 

Ttcnk:o Superk>r de BlbUoteca • Oocumentaçlo- Conceber e planear 

Área de Fonnaçlo 
Académica e/oo 

ProllsslOMI 

serviços e sistemas de informação;estabelecer e aplbr critêrios de Lanaon • Póe,,-
organização e funcionamento dos serviços; selecionar. classificar e indexar Grad~çlo Cuno dl 
documentos sob a forma textual, sonora, vísual ou outra. para o que E~mçao •m àtnaas 
n000$.Si\a de desenvolver e adaptar sistemas de tratamento automál:ico ou Biblio~~ 

manual. de acordo com as necessidades especificas dos ouioenaet..n• P6' 
utilizadores;definir procedimentos de recuperação e e,q:>loraçào de Grai:u,çto em citroas de 

informação: apoiar e orientar o utilizador dos serviços, promover ações de Wormaçk • dl 
difusão. a fim de tornar acesslvels as fontes de Informação primária, ~l'ltaçlo V•naru 
secundária e terciária;coo«ienar e supervisionar os recursos humanos e ~~ °:i7: 
materiais necessários ~ atividades a desenvolver e proceder à avallação da lrion'neçto • 

dos resultados 0ocumencaç1,o 

ncnk:o Superio, Blotogla - Reakz.ar funções oonsultivas de estudo, 
planeamento, programação, avahaçào e aplieaçào de mêtOOOs e 
procesaos de natureza técnica e ou cientlf,ca, que fundamentam e 
preparam a decisão; Elabonu autonomamente ou em grupo. pareceres e 
prOJetos, com apok> geral ou especializado nas Weas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; Exercer funções com 
responsabilidade e autonomia têcnica, ainda que com enquadramento 
superio, qualificado, e ainda, Planear e garantir o apoio técnico e togistico 
adequado às ações a desenvolve, no CMIA. noa difecentes domlnios tic.naaua BiOlogla 
ambientais; Implementar, acompanhar e dinamizar campanhas de 
sensibili.zaçao e educação ambiental, bem como. medidas e ações de 
monitorização, controle, gestão e proteção ambiental, Planear expeliencias 
bfológico-ambientals dlreeM>Oadas aoa alunos das Eacolas; Oferecer apoio 
técnico nas ativktades biológicas do CMIA; Dilamtzar campanhas de 
sensibili.zação nas Escolas do 1-Ci<:to do Ensino Bãsico, Dinamtzar 
processos de compostagem e vemiioompostagem; Promover concursos, 
exposições e atividades ~~ dinamização do CM~A: ~romover e divulgar a 

Ttcnlco Superior ~ Bk>togla ApUcada • Realizar funções COMuttivas de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de mêtodos e 
proce,ssoa de natureza técnica e/ou cientifica. que fundamentam e 
preparam a decisão; Elaborar autonomamente ou em grupo, parec:&fes e 
proietos, com apok> geral ou especializ.ado nas á"eas de atuação comuns, 
Instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; Exercer funções com 
responsabihdade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior quallfacado, e ainda; Planear e garantir o apoio técnico e logfsti<:o 
adequado às ações a desenvolver no CMIA no.a diferentes domlnios 
ambientais; Implementar, acompanhar e dinamizar campanhas de 
sensibíltZação e educação ambHMltal, bem como, medidas e ações de 
investigação. monltonzação, oontro6e, gestão e proteção ambiental; 
Planear experitnciu blotôgieo-ambienta1s direcionadas aos alunos das 
Escolas, Oferecer apoio 16cnieolcientifico nas atividades biológicas do Li<:enciatura B10logia 
CMIA: D06envolver Investigação e compilação de dados cientificamente Aplicada 
validades sobre 01 ecossistemas mata emblemãticos do conc8'ho de 
Viana do castelo; Dinamizar campanhas de sensibiltZação nas Escolas do 
1.• Ciclo do Ensino Básico ao ensino secundário; Dinamizar processos de 
compostagem e vermicompostagem; Promover concursos. expos1ções e 
ativtdades de dinamização do CMtA; Promover e divuSgar a floresta 
aut6etone; SenaibiliZ.ar para alterações climâttCas; Promover e divutgar a 
conservação dos vak>res naturats e da biodiversidade para diferentes 
p(bhcos. Preparação e validação cientificamente fundamentada de 
eonteudos temâticos nas diversas componentes da ecotogta das 
populações e comunidades e da dinâmica dos eoossistemas em geral, 
para efeitos de edição de suportes de formaçào e informação ambiental 

Ttcnlco Superior CM Clfnctaa Admlniatratlvas- Estudo e aplieaçào de 
l'Mtodos e instrumentos de gestão relativos aoe vários domínios de 
atividade da adm1nistraçao municipal, nomeadamente jurldico-
edministrativo (organiZaçào e modernização administrativa) 
acompanhamenlo e parttcipação na organização de proces.sos de . .. 
Ttcnlco Superk>r de C6tndas Agrt rtas- Garantir a manutenção das 
zonas ajardinadas sob juriSdição do municiptO, nomeadamente parques e 
ardins pt:t,licos. designadamente nas áreas de hldrtuJk:a e sistemas de 
rega. lnciuindo bombagem. Propor a criação da áreas de proteção 
temporaria com intere5se zoológico. botlntcO ou outro. Deeenvolv« e 
executar progromaa de Informação e senslbihzação ambiental dirigidos à 
comunidade escolar e população em g8fal com vista a promov« o 

_____ ,.._ __ : _ __ ._, _ _._, __ ,_.,_,_ n---.. - · n ___ .__..., M 

Ttcnk:o Superior de Cl'nc las da Natureu-- Estuda, planeia, programa. 
avalia e aplica rMtodos e procenoe de natureza técnica e/ou cientifica, 
que fundamentam e preparam a decisão, Elabora, autonomamente ou em 
grupo, parece," e projeto• oom diveraoe grGU$ de oomploxidado o 
executa outras atividade,s de apoio geral ou especializado nas auaa áreas 
da atuaçào comuns. instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 
Procede ao planeamento a realízação de trabalhos praocos. da base 
experimental, que promovam as aprendiz.agens e conhecimentos 
científicos. através do planeamento e desenvofvimento de ficinas, em 
arttculaçào c:om os conteúdos curriculares nas disciplinas de Cifncias 
Naturais. Recolha e anállse de dados para uma monitorização e avaliação 
de projetos. Procede ao desenvolvimento de metodok>gias adequadas à 
utiltZação das tecnologias da Informação e da comunícação nas práticas 
educativas. espectncamente na área de ctineias da natureza. 

Ttcnk:o Superior Ctlnclu da Educaçlo - Para além das funções gerais 
atribuídas aos t6cnteos superiores, competirá ao técntCO da área de 
educação: Co&aborar com os órgãos de administração e gestão da escola 
ou escolas oode desenvolve a sua ativktade; Desenvolver estudos, 
propostas e ações desbnadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade 
obrigatória, ao abandono precoce e ao absentismo sistemático; 
Desenvolver estudos e propor medidas que sustentem a diversificação de 
estratégias e de métodos educativos para promover, de forma 
diferenciada, o sucesso escolar; Participar em ações destinadas a Informar 
e sensibHi.zar os pais e a comunktade relativamente à problemática das 
opções escolares e prof.sslonals, bem como en, ações e medidas de 
reforço da ligação e.,oola-oomunidade; Propor medidas de Inovação e de 
fomento da qualidade da gestão das condições e do ambtente educativo, 

lJ09naatJf11 em e.Incas 
Adr1Wntral/W1 

Llcenaatura em Citncaa ·-

C..T,T.L/C.S. 
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Municipio de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal P_9 -~ 
C.T.T,L/ C.S, C.T,T,C. 

Ánla de Formação 11 1 Atribuiç6es, Competências, AUvldades Académica e/ ou 
0lrNlra Cllilgorlll ,.-1ona1 

1 1 ft 1 1 1 1 j Atual ... 
} ! ~ 1 1 J ! J 

Ttcnk:o Superior Cifncias Soclai• - Deaenvotve funções consultivas, de r 
estudo, planeamento, programação. avaliação e aplicação de mêtodos e lk 

~ 
processo& de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e 
preparam a decido. Elabo<a programas • projetos conducentes à L.Jc»naalun em c•nctH 

V~ f definição e concretização da$ políticas do município na estruturas locais "°'"'' de apolo aos mfgrantes {Centros Locais de Apoio à Integração de 
Migrantes). em oonformkiade com o disposto no DL 104/2018. de 29 de 
novembro. Desenvolve outras atividades que lhe forem oometkias o 1 o o o o 1 o o o o o / n c nlco Superior Chaf• Frente de Casa - O trabalhador exerce as I funções de chefia da equipa de pessoal de frente de casa do Teatro i Muninicipal sa de Miranda, respon~vel ptH8 publicidade e promoção das \. 

atividades do Teatro Municipal sa de Miranda. coordenação e articulação 
L1cenciatu,a 

da frente da casa com a produção dos especiéculos e oom a direção 
adequada 

técnica, responsável pela produção das atividades do Teatro Municipal de 

Sá de Miranda. o 1 o o o o 1 o o o o o 
~ Técnico Superior da Contabilklact. • Admlnlstraçlo • Assegura a 

escrituração dos registos de contabdidade relac,onados oom a entrada e Licenciatura 

salda de fundos para diversas entidades (operações de tesouraria); Contabilidade ou 

prepara • fornece elementos necessãrios ao controlo da execução Economia ou 

orçamental, nomeadamente pela verificação de balancetes dikios de Administração 

tesouraria. Elabora balancetes periódicos • outras informações Pli>lica 
2 1 o o o o 3 o o o o o 

Ttcnlco Superior de Contabilidade • GHtlo • Apoiar ã tomada de 
decisões ao nlvel superior no dOmínKI financeiro, nomeadamente no que 
concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros; 
Planificar. organizar e coordenar a execução da contabilidade. respeitando 
as normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites: 
Exercer funções de consultadoria em matéria de àmbito financeiro; Licenciatura 
Assumir • responsabilidade pela regulandade t6cnlca nas áreas Contabilidade ou 
con1abilistica e fiscal; Verificar toda a atividade financeira, designadamente Economia ou 
o cumprimento dos principies legais relativos à arrecadação das receitas e Administração 
ã realização das despes.as, OrganiZ:ar e ve,mcar a elaboração dos PLbliea ou Gestão 
documentos previsK>nais, suas revisões e allerações, bem como os 
documentos de p,estação de contas.Acompanhar. no campo 
contabilistico, o normal funcionamento dos agrupamentos de Escolas do 
Concelho te<ldo presente o cumprimento das nomias especificas 
emanadas pelo ME; 

o 2 o o o o 2 o o o o o 
Ttcnk:o Su perior Comunlcaçlo - Análise slstemáUca das publicações de 
car*er regional • ou nacional no que disser respeito ~ regiAo de Viana do 
Castelo: receção e tratamento de sugeslões e reclamações que chegam 
aos serviços municipais; estudo do nuxo de comunicação tntema e propor 

Licenciatura 
medidas para melhorar o mesmo; orientar e informar os munícipes sobre o 

Comunicação social 
funcionamento e utihzaçêo dos serviços municipais; propor e coordenar a o: o: o o 
execução de documentação de apoiQ ao munícipe; executar as demais ii: ii: 
tarefas que lhe forem atribufdas dentro da área de atividade w w o. o. 2 2 o o o 1 4 o o o o o :, ::, 
Ttcnlco Sup.rk>r Conservaçlo • RHtauro • Investiga. utiliza e adapta CI) CI) 

o o 
métodos laboratoriais e procesaos técnico-cfentlfk;os, . fim de Licenciatura na ârea o o 
diagnosticar. definir, coordena, a executar ações de conser.,açao da Conservação e do z z 

o o 
preventiva bem como realizar intervenções curativas de conser.,ação e Restauro 

~ ~ ' •--•-•••--, r1n _ _..,_..._,_ - ....... _ , 1 2 o o o o 3 o o o o o 
ncnk:o Superior Cultura - Organizar e ou colaborar na organização de 

eventos culturais: organizar a agenda cultural; inventariar e cons&f\lar o Licenciatura Turismo 
património móvel. organlzar os centros de documentação na área cultural; Licenciatura História 
organizar a montagem de expostÇões, promover os espaços e produtos Lic.eoclatura 

culturals; apoiar o estudo e promoção de etnografia e artesanato local e adequada 

das ootencialidades turisbcc>culturaia do concelho. 3 6 o o o 5 9 o o o o o 
Ttcnlco Superior de 0.aign - Criação, execução e aoompanhamento de 
todo o processo Inerente é produção de materiais, grM"icos (Informativos e 
promocionais): elaboração de propostas de materiais gráficos adaptados a 
v.éirios suportes de divulgação, elaboração de manuais de indentidade de Licencialura Des)Qn 
imagens gráf,cas; projetoa de identidade COJPO(ativa (corporate ldentity): 
C-Onceção e projeto de espaços de divulgação. incluindo a seleção e 
adequação dos materiais, emissão de pareceres téenk:os, no domlnio do 

2 1 o o o o 3 o o o o o 
Ttcnk:o Superior da O.slgn de Ambientes - Elabora projetos de 
intervenção paisagis0ca, de ambientes urbanos e rurais, de destgn de 

interiores e estudos eromMilcos para a gestão de espaços culturais; 
Colabora em projetOSI de qualifcação de espaços que encenam valores de 
património natural e cultural; Colabora em projetos de reutilização e 

Licenciatura Design 
reconversão do património; Integra equipas multidisciplinares de 

de Ambktntes 
caraterização. preservação, requalificação e valortz.ação ambiental e 
paisagfstica de patrimónk> natural e edificado, Ea&bofa projetos de parques 

infantis temáticos ou recreativos; Elabora projetos de Implantação de 
mobil~io e equipamento urbano: E._bora projetos de sinalética a sistemas 
e comunicacão 1 o o o o o 1 o o o o o 
Ttenk:o Superior OHtgn Patuglstlco Integração em equipas 
muttidisc.ptinares de caraterização, preservação, requahficação e 
valorização ambtental e paisagista de patnmónlo na1ura1 ou edificado, 

Licenc1atura Design Conceção de novos espaços vefdes;Projetos de parques infantis / 
temál:icostrecreativos;lmplantação de mObiliârio e equipamento urbano. Pa1saglstico 

Implantação de slnalélica 1 sistemas de comunk:açào; Design de 
iluminação. 

1 o o o o o 1 o o o o o 
Ttc nk:o Superior DaaPorto - Planeamento, elaboração, organização e 
controlo de ações desportivas; gestão e racionalização de recursos 

Licenciatura em humanos e materiais desportivos: conceçAo e aplicação de projetos de 
desenvolvimento desportivo; desenvolvimento de projetoa e ações ao nfvel Desporto ou áreas 

da intervenção nas coletivkiades, de acordo com o projeto de afins, Carta de 

desenvolvimen\o desportivo: orientação. acompanhamento e Navegador 

desenvolvimento de treino de jovens nos vános escalões de formação (Categoria da 

desportiva.Oesenvotver e implementar sistemas de segurança ativa para Marinheiro) 

os utentes de piscinas de uso publico; Apoio aos equipamentos Náuticos e 
5 2 o o o o 7 o 3 o o 3 
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Municipio de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal 

C.T.T:J./C.S. C.T.T,C. 

~ Área de Formação ] 1 Ab1bulç6es, COmpetêndas, Atividades Académica e/Oll 
Prollsslonal j 1 1 i f 1 1 -1 

c:an.n, ca.go,111 
Atual -} 1 - J l J 1 l j y 

ncnlco SuperkH' O.aporto - Planeamento, elaboração, organização e fl 
controk> de ações desportivas no àmblto das piscinas municipaie; 

1/ 
conceção e aplicação de projetos de desenvoMmento desportivo, Licenciatura em 

/~ desenvolvimento de pr0Jetos e ações oo nivel da intervenção nas Desporto ou áreas 
coletividades, de acordo com o projeto de desenvolvimento desportivo; afins;Tftu\o 

1 onentação, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, Profissional de ;: avalMlção e elaboração de pareceres e projetos no àmbito das piacinas Treinador na 
municipais. gestão das escolas de natação e orientação dos processos modalidade de 
pedagógicos dos utentes/alunos. OesenVONer e implementar sistemas de Natação 
segurança at,va para os utentes de piscinas de uso publico 

o o 2 o o o o o o o o o 

~ Ttcnk:o Superlor Dlretto - Realizar estudos e outros trabalhos de 

~ natureza jur1dica conducentea • definição e concretização das politicas do 
MunClpio. elaborar pareceres e informações sobre a Interpretação e 

aplicação da legislação, bem como normas e regulamentos internos, 
Licenciatura em 

Direito 
recolher. tratar e difundir legislação, jurisprud6ncia, doutrina e outra 

1~ 
Informação ne-cessária ao serviço em que estâ integrado; instrução de 

lorocessos de Contra-Ordenacão e Instruir nmr.essos disciolinares. 5 3 o o o o 8 o 2 o o 2 
r,cnlco Superior Economia ou Flnanç111 - Estudo e análise de dadoe 
económicos e elaboração de previsões, projetos, pareceres, peritagens e 
auditor1as em assuntos relativos aos ramos da cl6ncla econômica: licenc~tura 

reahzaçào de estudos. pesquisas e levantamentos do programas Contabilidade 

comunitários. investigação de diferentes aspetos dos dinàmicas licenciatura em 
económicas e elaboração de programas de Intervenção nesse domínio, da Economia 
Iniciativa muntcipal em articulação oom outras entidades, reabilitação 
1 ........ : ... 1 e,,.+..,._ .. ,. e .... ,...,,,..,.,.,.,,. 2 1 o o o o 3 o o 1 o o 
Ttcnko Superior Educaçlo • Colaborar oom os órgãos de administração 
a gestão da escola ou escolas onde desenvolve a sua atividade; 
Desenvotver estudos. propostas e ações destinadas• eNminar e prevenir a 
fuga â escolaridade obrigatória, ao abandono precoce e ao absentismo 
sistemiàt.Co, Oesenvohl8f e.studos e propor medidas que sustentem a 
diversificação da estraltgias e da fmtodos educativos para promover. de 
forma dif8fenciada, o sucesso escolar, Participar em ações destinadas e 
informar . sensibilizar os pais e a oomunidade relativamente a 
pr~emélica dü opções eacolarea e profiasionais, bem como em ações e 

licenciatura 
medidas de rerorço da ligação esOO,a-comunidade. Propor medidas de adequada 
inovação a de fomento da qualidade da gestão das condições e do 

ambiente educativo; Participar na conceção, acompanhamento e avaliação 
dos projetos educativos, Participar em experi6ncias pedagógicas. bem 
como em projetos de investigação e em ações de rormação dos órgãos de 
administração e gestão das escoias, do pessoal docente e do pessoal não 
docente. com especial inck1tncia em modaltdades de formação 
centradas na escola· Colaborar no àmbHo da 
sua especialidade, na organização e promoção da ações de avaliação e o: o: o o 
aooio aos alunos com necessidades educativas es,_,.iaJS. 5 2 o o o o 7 o o o o o ê1 ê1 
Ucnlco Superior Educ.çlo - dinamizar os serviços educativos da w w 

Q. Q. 
SibUolec:a Municipal utilizando para isso métodos e lêcnicas adequadas :, .. :, .. 
para Intervir em diversos contextos como na biblioteca, em escolas. no o o 
hospital, em lares, etc., pretendendo-se assim as.segurar a transmissão de o !,! z 2 
valores educativos e culturais aos leitores utilizando para esse efeilo a o o 
animação soc10euttural e soctOeducatwa. 

..., ,w 
>- >-

P'anear, organizar e Implementar projetos para • promoção do 
alargamento e aprofundamento dos hãbrtos de leitura e de escrita enbe a 
população em geral, criando para tal, ambientes sociais favoréveiS é 
léitura e a préhcas pedagógicas que estimulem o prazec da leitura entre 

crianças, jovens e aduttos 
Licenciatura 

~ desenvolver atMdades que assegurem o acesso a prâhcas de lertura a 
Educação/Especiahz 

todas as crianças. nomeadamente âs mais desíavorecidas, P'aneando e 
ação em Leitura 

realizando sessões em que a bibltoteca vai ao encontro do potencial leitor 
- desempenhar funções de mediação na integraçAo dos indMduos nos 

diferentes contextos sociais tendo em conta as exigtncias e necessidades 

da aociedade;aplicar conhecimentos t6cnicos e científicos que permitam 

diagnosticar a realidade e conceber, executar e avaliar projetos de 
intervenção em educação e ~itura; refletir sobre aspetos caraterizadores e 

di8tinüvos relativoe ao conceito do de livro infantill1iteratura infantil: 
examinar os diversos gtneros da escrita para crianças: analisar obras de 

literatura infantil. identificando as suas caracteóstlcas principais, em 
t8fmos temâticos e formais, apltear os conhecimentos em projetos de 

romocão da leitura. o o 1 o o o o o o o o o 
T,çnlco Superk>r Educaçlo Soclat • Identificar problemas social& e 

desenvolver campanhas preventivas • programas de educação: 
desenvolver compet6ncias de integração social do idoso e do ;ovem, 
vaionzando a sua pan1e1paçao no grupo, na famma e na comunidade; 

desenvolver e manter no Idoso níveis de autonomia funcional capazes da 

responder a necessidades do quotidiano. descobrir e rentabíhzar no idoso 
Licenciatura 

e no jovem potenciais de criatividade e inovação: realizar, dinamizar e 
Educação Social 

apoiar atividades de carâcter cuttural. recreativas a de tempos livres; 

despertar no Idoso e no jovem atitudes da sedução e de desooberta em 

áreas do conhecimento at6 antes desconhecidas; despoletar atitudes no 

idoao e no jovem que os façam investir numa melhoria da sua qualidade 

de vida, trabalhar em equipas integradas. visando a articulação da saberes 
multi Inter e tranadiscinlinares o , o o o 1 1 o o o o o 
r,cnk:o Superk)r de Enferm•~m - Participa nos exames de vigilàncla Licenciatura em 

da sau:le previstos na legislação. os quais deverão integrar consultas de Ení8fmagem -

enfermagem aos trabalhadores municipais; Desenvolve campanhas de Inscrição na Ordem 

e<1ucaçAo para a sau:le no àmbt1o da sau:le e bem-estar (riscos dos 

proOssionais, estilos de vida saudáveis, pnmeiroa socorro&, atuação em Enfermeiros,Habilitaç 

caso da emergfncia). ReaWza ações de formação em saú:le. hig~ e 
ão para exercer 
enfermagem do 

segurança no trabalho , Participa em projetos transversais de planeamento 
trabalho de acordo 

e gestão de situações de crise/conhngfncia que possam Interferir com a com a olient,çào 
produtividade dos ttabalhedores, visando a prevenção ou mitigação do 09/2014, de 3 de 
risco de saú:le seauranca e bem-estar lunh,- A,. n f"!. C: 1 1 o o o o 2 o o o o o 
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Municip10 de Viana do Castelo. Mapa de Pessoal 

Atribulç6es, COmpetêndas, Atividades 

n c nico Superlof de Enfermagem - O conteúdo funcional da categoria 
de enfermeiro, desenvolvido com plena autonomia técnico-cientifica , é 
inerente às respetivas qualificações e compeltncias em enfermagem e 
tem como foco o individuo, a familia e a comunidade, ao longo de todo o 
seu ciclo de vida 
- Ao enf8fm&lro incumbe, designadamente 
a) Identificar neceasldades de cuidados de enfEtfmagem no âmbíto da 
promoção de saude, da prevenção da doença, do tratamento, da 
reabthtação e readaptaçao funckmal e da paliação; 
b) Planear os Cuidados de enfermagem. tendo em conta as necesskhtdes 
de cuidados identificadas, estabelecendo prioridades de acordo com os 
recursos disponíveis; 
e) Prestar cuidad0$ de enfermagem ao k>ngo do ciclo de vida e nos trh 
nlveis de prevenção, documentando aproprladamente todas as 
intervenções e informações relevantes para a garantia da continuidade e 

.~~alida_de dos c.uidados e para a avaliaç~ da sua eficiênda; 

Tfc. Sup. Eng.• Gt ológlca Elaborar pareceres, informação e 
documentação técnica de suporte â decisão. no àmbito das temM.icas da 

Áru de Formaçlo 
Académica e/ou 

Profissional 

Licenciatura em 
Enfermagem -

Inscrição na Ordem 
dos Enfenneiros 

Unidade Orgânica, reco4her informação sobre a caraterização geotécnica licencMltura/Mestrad 
em termos de estudos e ensaios. elaborar uma estruturação de o na érea de 
informação e de conteúdos especificas, realizando cartas de caraterização engenhana geológica 
e cartas slntese de sondag&ns, com trabalho de campo e elaborar e Inscrição na 
modelos digitais de terrenos Recolher e sistematizar informação &obre Ordem dos 
conteúdo ge~õgico e geotécnico do munlclpio. Elaborar e emibr pareceres Engenheiros ou na 
no lmbito da geotecnia. Elaborar propostas de termos de refer&ncia a Ordem dos 
estudos no âmbito da gaotacnia. Recolher a sistematizar Informação de Engenh84r0$ 
registos e ocorrtnc.Ss pontuais e elaborar a apreciêlção critica dos T êcnicos 
elementos cartogrMicos e dematS Informação técnica Efetuar atendimento 
telefónico e nresencial or&Stando esclarecknentos de cariz tícntCo 
r,cnk:o Superior {Engenharia Geogriflca) Acompanhamento e 
fiscaliZ.ação da execução de cartografia numérica vetorial e ortofotomapas: 
Aquisição e tratamento de informação 99ográfica; Utilização de cartografia 
digital e de bases de dados na obtenção de mapas temélit.icas de apoio à 
decisão no àmbíto do sistema de informação geográfica municipal. 
Utílização de GPS no levantamento e georeferenciação de limitea 
cadastrat&. da rede de caminhos florestais, das éreas ardktas. etc.; 
Elaboração de especificações e cadernos de encargos para a execução e 
verificação de trabalhos na área da topografia e cadastro adJudK:ados a 
entidades externas ao Munlclpio, Manutenção e aperfeiçoamento das 
áreas de apolo necessárias aos trabathos de tevantamentos topográficos. 
nomeadamente os vértices da Rede Geodeslca Nacional; Obtenção, 
arquivo e conservação dos aernentos de reprodução de cartas e de outros 
elemenios l opo-c.artográficos; OrganiZ.açào e disponibihzação em suportes 
digital e papel d0$ elementos constantes do Arquivo Cartográfico. Emissão 
de pareceres no àmbíto da sua â'ea disciplinar. Apoiar outros setores do 
Municip10 em keas da sua competencia. Executar as ta,efu hgadas ao 
seu camoo disciolinar oue lhe forem soUeitadas Df la Câmara Municipal. 

Apoiar outros setores do Município em áreas da sua compet&ncia; 
Executar as tarefas ligadas ao seu campo dl&ciplinar que lhe forem 
sohcitadas ""'la Câmara Munlc1n.:1I 
n cnlco Superior de Geografia • Estuda fenómenos físicos e humanos 
do território no que respeita às suas distribuições espaciais e intertigações 
às escalas k>cal, regional e nacional;Efetua Ntudos &obre o ambtente 
natural. o povoamento. as atividades dos grupos humanos e os 
equipamentos sociais nas suas relações mCiuas, fazendo observações 
diretas ou lnt&Jpretaodo e apffcando resultados obtidos por citn<:ias 
conexas;Efetua estudos em diversos domlnios, nomeadamente 
localização e distribuição espacial de infra-estruturas, população, 
atividades e equipamentos, ordenamento do território, desenvolvimento 
regional e urbano, planeamenlO btOfisico e riscos amblentala. defesa e 
salvaguarda do património natural ou construido com vista ao arranjo do 
espaço e â melhoria de vida das populações; Recone, com treq~ncia. a 
tecnologlas lnfonnãlicas, como no caso dos sistemas de informação 
geográfica que permitem obter, armazenar, manlpular e analisar 
informação especialmente referenciada, produzindo diversos llpos de 
documentos ,. .... ..__ráficos de relacionamento dos fenómenos. 
U cnlco Superior de Geografll e Pf.lnumtnto . Atribuições: 
A definição dos objetivos estratégicos do sistema de mobUktade, o 
planeamento, a organização, a operação, a atribuição, a fiscalização, o 
investimento, o financiamento. a divulgação e o desenvolvimento do 
serviço p(t>lico de transporte de passageiros, por modo rodovtârio, ftuvial. 
ferrovl~no e outros sistemas guiados. 
Compettncias· 
a) Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação das redes e 
linhas do serviço p(blico de transporte de passageiros, bem como dos 
equipamentos e infraestruturas a ele dedi~os. 
b) Exploração através de meios Pfóprios e oo da atnbuição a operedores 
de serviço plblico, por metO da celebração de CQntratos de serviço plbhco 
ou mera autorização, do serviço plblico de transporte de passageiros; 
c) Determinação de obrigações de serviço público. 
ld) Investimento nas redes. equipamentos e infraestruturas dec:hcados ao 
serviço pLblico de transporte de passageiros, sem prejulzo do 
investimento a realizar pelos operadores de serviço pü:,hco: 

Hcnk:o Superior de Geologia Eii:erce com aulonomla e 
responsabilidade funções de estudo. conceção e adaptação de métodos e 

processos cienti0co-têcnlcos, inerentes i respetJVa licenciatura. inseridos, 

nomeadamente, nos seguintes domlnk>s de atividade Elaboração de 
estudos com VISta à resolução de problemas relacionados com as 

Licenciatura em 
Engenharia 
GeogrMica 

Licenciatura 
Geografia 

l icenciatura em 
Geografia e 

Planeamento 

caracierfstieas geológicas e suas implicações nas obras de engenharia: Licenc~tura em 

Caractenzação geol6gica/geotécntCa de taludes naturais e de Geologia 

escavação, estudando soluções para a sua estsbiHdade: ReaHzaç.ão de 
sondagens geológicas a tredo hidráulico, tendo em vista a caracterização 

geotécnlca do terreno para implantação de obras camaráias d1veraaa; 

Prospeção geolôgCafgeotécnica ocorrente no municlpio: Elaboração de 
cadernos de encarnes oara obras de nros"'""'ãô 

C.T,T.L/ C..S, 

i J 

o o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
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Município de Viana do Cas1elo • Mapa de Pessoal 

iJ 
C.T,T,L/C..S. C.T.T.C. V 

Área de Formaçlo J 1 Abibu~, COmpetêndas, Atividades Académica e/ou 

t 
l 1 f 1 

can.. C'âllarla Profissional 

1 t 
'3 AIIIIII Atual 

i 1 ~ 1 1 i ! f l . ~ . 
Ttcnlco Superk>r de Geotogla • Blologla • Realizar funções c:oneuttivas 

de eetudo, planeamenlo, programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e 
~ 

preparam a decisão, Elaborar auk>Oomamente ou em grupo, pareceres e 

(! projetos, com apoio geral ou especializ.ado nas áreas de atuação comuns, 

f1 instrumentais e operativas dos 6'gãos e serviços; Exercer funções com 

responsabilid~e e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
Llceocia1ura wn 

superior qualificado, e ainda, Planear e garanti" o apolo técnico e k>gistico 
Geologia e Blok)gla 

t 
adequado âs ações a desenvolver na autarquia nos diferentes domínios 
ambtentais; tmpaementar. acompanhar o dinamlzar campanhas do 
sensibilà.ação e educação ambiental, bem como, medklas e ações de 

monitorização, controle, gestão e proteção ambiental; Planear experitncias 

bk>lógico--amb;entais direcionadas """ vérios p(t>licos; Dinamizar 
campanhas de sensibitização; Sensibilizar para alterações cHmâl:icas; 

Promover e divulnar a biodiversidade. o 1 o o o o 1 o o o o o 
Ttcn~o Superior de Gestlo da Qualidade • Auditoria• -Çompete 

ktesignadamenle colaborar na gestão do sistema de aperfetÇoamen1o e 
formação 1endo em vista a valorização profsssional e lndiVKlual dos / 
funcionários. bem como. a sua adaptação e preparação para f\lnções mais 
exigentes e responsâveis na hierarquia; realizar estudos e propor medidas 

' V\., que vlsem garantir uma mais adequada gestão dos Recursos Humanos; 
Efetuar o diagnóstico de carfneias, em matéria do formação e 

\ aperfeiçoamento profissional e elaborar o Plano Anual de Formação e o 

seu balanço: Colaborar na programação e desenvolvimento das ações de 

formação internas e gestão das ações de formação externas: apoiar a Licencialura 
coordenação dos processos legalmente acordados com o Instituto de Adequada e 
Emp,ego . Formação ProftSsional, Escolas Proflsslona~ o demais f0<mação adequada 
enhdades com compettncia formaliva certificada Colaborar na em gutão da a: a: 
Implementação • monitoriZação dos mecanlsmo8 necessários ao formação, qualtdade º º a: a: 
ptaneamento estrattglcoloperackmal da CMVC, Colaborar na e auditorias "' "' o. o. 
Implementação de Politiea de Qualidade e desenvolvimento d08 processoa 

::, ::, 
U) U) 

de certificação da qualidade dos serviços; Promover a atualização dos o o 
u !,! 

Manuais de Procedimentos e assegurar a permanente atualização dos z z 
indicadores o estatísticas: Efetuar o P'aneamento o realização de u u 

'I!:' .... 
auditorias de modo a avaliar a adequação e exequibilidade dos proce:ssot, ... 
e procedimentos. a perfonnance e os sistemas de oontrolo interno das 

operações, Desen\/Olver e efetuar o acompanhamento de indicadores de 

desempenho de fndole qualitativa e quantitativa Realizar outras tarefas 
laue lhe forem acometidas. o , o o o o , o o o o o 
Ttcnteo Superk>r H~l•ne • Segurança •Assegura a implementação e 
desenvotvimento, nos locais de trabalho, de serviços de prevenção e de 

proteção contra riacos prof1Qiona1s, num quadro de promoção da melhoria 
das condições de trabalho e da competitividade econ6mlca que df 

resposta às mutações tecnológic.ls;.Aferta para a importàne1a económica e 
social da prevenção dos risooa proftsslonaia;Consciencializa para a 
necessidade social e humana, e para as vantagens eeon6mieas, da 

mefhoria das condições de trabalho:Proporclona conhecimentos sobre 
assuntos g&fais e especifteos de segurança, higiene e saú:ie no trabalho, 
que permitam deaerwotver competfncias para. Realizar ações do 
sensibilização/formação no campo da SHST :Concebe e desenvotve um 

Ucenciatura • CAP programa de informaç.to interna para a promoção da segurança.Concebe 
adequado (Nivet VI) 

e desenvolve um plano de formação anual para 00 traba)hadOf'os 
/organà.ação,lntervem na conceção e adaptação doa poelos e k>cais de 

trabalho,Eaoothe, e justifica essa esoolha e assegura oe sistemas e 

dispositl\/05 de p,oteção;Deftne procedimentos a cumprir nas tarefas que 

potenciem riscos, com a finalidade de eliminar ou reduzir esses riscos 

prof,ssiona1a, tendo em vista a diminuição dos acidentes de trabalho e de 
doenças prof'5aionais;Executa avaliações de riscos profsasKH\&is e propõe 

as soluções adequadas;Procede à recolha e organização doa elemento& 
estatísticos retativos à segurança no trabalho da organà.ação:Elabora um 

plano de segurança adequado aos diversos serviços da organização, 
identificando nscos e medidas de nreven ão. , 2 1 o o 1 3 o o o o o 
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Atribuições, COmpetêndas, Atlvtdaldes 

T6cnk:o Superior Hlstóril • Desenvolve funções de estudo, conceção e 
adaptação de m6t0dos e processos cientifico-t6cnicos, eitecutadas com 

domínios de atividade Investigação e &&tudo da história regional a local; 

Município de Viana do Castelo. Mapa de Pessoal 

Área de Formaçlo 
Académica e/ou 

Protlsslonal 

C.T.T.L/C.S. 

organização, conservação e estudo de fundo& documentais; ln\l'entariação Licenciatura Históna 

C.T,T.C. l/ 

f 
canwa 

Atual 

\ 

autonomia e responsabilidade, tendo em vista Informar a decisão superior, 1. 
requerendo formação na érea de história, designadamente nos seguintes ft 

l'

•~d~~~u~m~•~n••~ç~~~ d~•~ ~= l•~ç~~•=,m~u~~~~~~ l~~-•._m_g_•~n~-•~ç~_d_•_---:--•N~•~•l------+-~--4-''-,l-"--l-"+"-+--''-+-"--+-+---"--+--"-1-"-+"'--l--"'-+~ / ~ A 

mu$eol6gicas, prepa,ação e COOfdenação de serviços educauvoa para as 
visitas guiadas sobre a história e património locais; conservação 
preventiva; elaboração e organização de colôquios, exposições e 

l oublk:.acões sobre histOtia reatonai e local 2 2 O O O o 4 O O O O O ~ 
T6cnlco Superior JornaUsmo • Redação de comunicados e dossies de 
imprensa , organização e confertnclas de imp,ensa, digitalização daa 
revistas de imprensas diâias, ediçào de conteu:ios do site da autarquia, Licenciatura 
elabOraçAo da conteudos de newsletter digitais, coordenação e redação Jornalismo 1-J 
dos textos doe ·ecos do município'" e participação na organização e 

' • - - - • ... _ , ,.,. r u \Ir 1 O O O O O 1 O O O O O 
JT111t"'cll<nlc""'ollls"upo""'-,io<=111de""'-Nutll1Jrtw.çl.r.ow_'-',.,"'v-aW_a_o_es_tad_o_de-nut_nç_· -~-de-um_a_d_ad_•~-------1--....!.---l-__.!i'-l-''-+~..!!..!__..!!--l--..!'-~J..-~--l--..!!._-J..-~,l--c"--l-..!!._l--l 

comunidade. em especial nas áreas escolar e ocupacional, Estuda os \ ' µ / 
deatQuihbrlos ahmentares geradores de doença na comuntdade ou em '\ 
grupos populadonaia determinados e promo\le a correção doa erros Licenciatura na ârea 
detetados: PartJcipa em programas de educação para a sal.de e. em g&ral da Nutrição 
de salde p(t)hca, no domlnio da educação alimentar; participa &m 

reuniões científicas e em acções de formação e investigação na ãrea 
respetiva: Participa na definição da polltica de saú:je alimentar a nível 

r•ct1k:o Supertor de Or;anizaçlo • Gestlo . Conceção e 
implementação de técnicas e instrumentos de planeamento aplicáveis à 
execução das pollttcas municipais; conceção e implementação de projetos 
de modemlzaçào administrativa e de desburocratização; estudos de 
an.Wise estrutural e formulação de medidas tendentes• reformulação da Licenciatura Gestão 
estrutura orgàn~ dos serviços; análise de processos administrativos e de 
circuitos de Informação tendo em vista a sua racionalização e 
simplrftcaçào; conceção e implementação de metodof.ogias e instrumentos 
de nastão aolJCáveis aos diferentes \letores da atividade autãrauic.a. 
Ttcnko Superk>r de Património • Proceder ao levantamento, estudo. 
divutgação e promoção da defesa do património cultural, arquitetónic.o e 
artistico do concelho, Incluindo o edificado de poteocial lnteree.se 
munk:ipal; O,ganizar e promover eventos e atividades de natureza cultural 
e recreativa, bem como de promoção cultural e defesa das origens: 
Acompanhar as visitas guiadas e identificar novos roteiros turísticos no 
concelho, Apoiar no k,vantamento arqu~ico e pat,lrnonlal do concelho; 
Promover a recolha de obras bibliográficas relativas à hlstória do concâho; 
Colaborar na organização e desenvolvmanto de atividades de ambito 
cultural que contribuam para o enriquecimento cultural dos cidadãos, 
através da promoção de eventos e dinknicas organizadas pek> Município; 
Participar em dinAmicas inlergeracionaia organizadas pela Autarquia na 
ârea da animaeAo Cultural. 
T6cntco Superior {Psicólogo) • Efetua estudos de natureza cientifico
t6cnica, que fundamentam e preparam a decisão, em keas oomo recursos 
humanos apoio social. educativo e cultural, colaborando, nomeadamente 

Ucenc,atura 
Adequada 

nas gegulntes 41reas promoção de ações necessárias ao recrutamento . . 

seleção e orientação profiaalonal dos trabalhador~· resolução de Ps~:°~.•~~~::,~ lo 
problemas de adaptação e readaptação social dos indMduos. grupos ou na~rdem dostÇ 
comunidades, deteção de oecessid,ides de comunidade educativa. com o Ps.C6logos 
nm de p(OpOf" a realização de ações de prevenç.ão e medidas adequadas. 
designadamente em casos de insucesso escolar ldentiftcação da 
necessidades de ocupação de tempos livres. promo\lendo e apoiando 
atividades de lndo+e cultural educativa e recreativa. 
T6cnlco Superior Recuraoa Humano. • Promove aa ações respeitante& 
.à movimentação e gestão do pessoal, a fim de po$$ibilitar uma correta 
afetação dos recursos humanos exlstenles, com as necessidades de cada 
seMço: define os perfis mais adequados a cada cargo ou função. por 
forma a adequar o funcionário à função e daí obter ganhos da 
rentabilKiade, arere da necessidade de formação profiHional, a\laliando ea 
exigtncias impostas a cada serviço e os valores humano& disponlveis, 
promo\leodo as necessárias adaptações e ações de formação; promove 
es ações neeessãnas ao recrutamento de pessoal, definindo perfta, 
métodos e crtt6rios de seleçAo; assegura o normal decurso do 
procedimento necessá'lo â progressão e promoção nas categorias e 
carreiras; assegura a adequação com as normas legais vigentes, os 
processos de contratação ou recrutamento de pessoal, promovendo o 
normal decurso dos prOC&SSOI; afere dos metodos de condução de 
pessoal, promovendo ações Internas destinadas a rentab1hzar e 
humanizar os recursos humanos disponlve!s. p,eooniza e promove 
reuntOes tendentes à adocAo dos 
métOdos de a\laliação de pessoal maia concretos e mais adequados a 
cada cargo ou função; assegura uma correta gestão de conflitos internos e 

romove a sua resofucão. 
T6cnlco Superior Relaçoes lnternacJonala • Desenvolver funções de 
estudo, conceção e adaptação de mêtodos e processos cientifico
técnicos. executadas com autonomia e responsabUidade, tendo em vista 
Informar a decisão superior, requerendo formação na área das relações 
lntemacionaia, designadamente nos seguintes domínios de atividade: 
Recolha de informações sobre a realidade politica, económica e cultural 
dos diferentes palses e regiões com os quais o muníclpio mant6m 
relações e atualização das mesmas, estudo, elaboraçào de pareceres e 
apresentação de propostas de atuação sobre o tipo de assuntos retatiYO& 
a essM países ou regiões. acompanhamento dos processos relativos à 
partlc1paçào do municlpio em organismos e reuntões internacionais de 
natureza polltica, económica e cultural, acompanhamento do 
funcionamento de outras organizações a que o munlcipio não pertença 
mas cu·a abvidacle tenha Interesse. 

Licenciatura Gestão 
de Recursos 

Humanos 

Ucenciatura 
Relações 

Internacionais 
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Atribuições, Competências, Atividades 

Ttcnlco Superk>r Rellç6es P6bllca& • Planeia, elabora, organiza e 
controla ações de comunicação para estabe6ecer, manter e aperfeiçoar o 
conhecimento mll:uo entre entidades oo grupos e o p(t,lico com que estes 
estejam direta oo Indiretamente relac+onados, participa em ações de 
car*•r nm1ocolar. 
T6cnk:o Superior serviço Social Colaboração na resolução de 
problemas de adaptaçào e readaptação social dos lndivlduos, grupos ou 
comun~ad••• provoeados por causas de ordem aocíal, fisica ou 
psicoJógica, através da mobiUz-ação de recursos internos e ex1emos, 
utilizando o estudo, a Interpretação e o diagnóstico em relações: 
profis.sk>nais, individualizadas, de grupos ou de comunidade: deteção de 
necessidade dos lndivfduos, grupos e comunidades. estudo, 
conjuntamente com os individuos, das soluções possivels do seu 
problema, tais oomo a desooberta do equipamento social de qua podem 
dispor, possibHktade de estabelecer contactos com serviços sociais, obras 
de beneficitncla e empregadores; colaboração na resolução dos seus 
protMemas, fomentando uma decisão responsável. ajuda os lndivlduos a 
utilizar o grupo a que pertencem para o seu próprio desenvoMmento, 
orientando-os para a realização de uma ação ü:il • sociedade, poodo em 
execução programaa que correspondem aos seus int9fe&ses, auxUto das 
familias ou outros grupos a resolverem os seus próprios problemas, 
tanto ouanto oosslvel atrav,s dos seus 
próprios mek>s, e a aproveitarem os beneflcK>s que os diferentes serviços 
lhe of«ecem; k>meda de conscitncJ.a das necessidades gerais de uma 
comunidade e participação na criação de serviços prôprK>s para as 
resolver, em C.0,aboração com as entidades administrativas que 
representam os vânos grupos, de modo a contribuir para a humanização 
das estruturas e dos quadros aociais; realização de estudos da caréter 
social e reuniões de elementos para estudos interdiscipfinares: realização 
de trabalhos de investigação. em ordem ao aperfeiçoamento dos métOdos 
e t6cnicas profissionais; aplteaçào de processos de atuação, tais como 
entrevistas, mobilização dos recursos da comunidade, prospeção social. 
dinamização de potencialidades a nlvel individual, interpepoal e 

intamrunal. 
r,cntco Superk>r Soclologla - Desenvofve funções de Investigação, 
estudo, concepção e apite.ação de métodos e processos científico-técnieos 
na área da sociologia; participa na programação e execução das 
actividades l'9adas ao desenvotvimenk> da respectiva autarquia k>cal; 
desenvolve projectos e acções ao nivel da intervenção na colectividade, 
de acordo com o planeamento estratégteo integrado definido para a área 
da respectiva autarquia local, propõe e estabelece critérios para avaliação 

da eficácia doa programas de Intervenção social, procede ao levantamento 
daa necessidades da autarquia tocai; propõe medidas para corrigir e/ou 
combate, as des)gualdades e contradições criadas pelos grupoa ou 
sistemas que influenciam ou modelam a sociedade, promove e dinamiza 
acções tendentes é integração e valortzação dos cidadãos, realiza estudos 
que pennitem conhecer a reahdade social. nomeadamente nas á'eas da 
sau:te, do emprego e da educação: ln\lestiga os factos e fenómenos que, 
rv.la sua natureza IV'M'iem Influenciar a vivtncia dos cidadãos. 
Ttcnlco Superlo, Sollcltador Organiza e COOfdena o trabalho 
administrativo e contabilístico de consultadoria e contencioso jurídico: 
Controla e gere as tarefas e atos/d~tgtnclas Inerentes a procedimentos 
administratr'los e processos Judciais, Organiza o arquivo e a gestão 
interna de procedimentos administrativos e procM808 judiciars; Elabora e 
dj entrada de requeJimentos de registo comercial, predial, autom6\lel e 
civH; Organiza o fluxo de Informação dentro do serviço, nomeadamente 
recorrendo ao uso dos meios informãticos; Organiza e gere o arquivo de 
le !sl11r.ão e de documentacão iurisorudencial e doutrinal da institulcão. 
ncnfeo SuSMrlor T•r•~• da Fala Assumir a prevenção de 
perturbações de comunicação e linguagem e despiste no sentido da 
deteção precoce; 
Diagnosticar avaliando todas as funções e aspetos relacion~os com H 
compettncias do utente; 

Área de Formaçlo 
Académk:.a e/ ou 

Prollsslonal 

Llceneu1tura 
Relações PLt,ttcas 

Licenciatura Serviço 
Soooal 

licenciatura 
Sociologia 

Lk:eneiatura 
Sobc1tadoria 

Planear a sua intervenção no oontexto global do programa de reabilrtação, 
tendo em conta aa necessidades Individuais de cada ca&O, Licenciatura em 
Intervir no àmbito das perturbações da comuntCação participando em Terapia da Fala 
equipa mutlldisciphnar no programa global de reabilitação, 
Intervir por meio de ações de sensibitização e/ou formação, dando 
orientações aos familiares e outros profissionais envoMdos no 
pmgrama de reabilitação, no sentido de meJhorar as compettncias 
comunicativas; 

Ttcnlco Superk>r de Turismo • Realizar estudos a outros trabalhos 
conducentes â defintÇAo e concretização das poJíUcas do munlclpio na 
área de Turiamo; recolher, tratar e difundir toda a informação turística 
necessâia ao serviço em que estã integrado planear. organiza, e 
controlar ações de promoçào turlstica; participar em ações de inspeção e 
licenciamento de estabelecimentos de restauração e bebidas; emitir 
pareceres com vista ao ltCenciamento de unidades hoteleiras ou de 
turismo no espaço rural: coordenar e superintender a atividade de outros Licenciatura Turlsmo 
profisaionais do 88tor, se de tal for lncumbtdo.OrganizaçAo de eventos e 
projetos de natureza ar1fstica; analise e prestação de Informação da 
interesse turlsUeo: elaboração de propostas de textos turisticos, mediante 
o le\lantamento de conteüdos e Investigação bibliográfica, elaboração de 
estudos e relatórios no llmbito do planemanlo municipal; re/ack>nados com 
a sua área de intervenção, proposta de medidas e estratégias tendentes é 
boa execueão de orotetos 
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Atribuições, Competências, Atividades 

ncnlco Superior Tradutor- Traduzir de forma escrita, textos de qualquer 

natureza, de um id10ma para outro, considerando &s variáveis cutturats, 

bem como os aspetos terminok'.>gicos e estilisUcos, tendo em vista um 
plbtC:o-alvo especifico lnt9rpretar oralmente, de íorma simultânea ou 

Áru de FOnnaçlo 
Académica e/ou 

Prollssional 

consecutiva, de um idioma para outro, discursos, debates, textos, formas L,ceociatura em 

de comunicação eletronlca, respeitando o respetivo contexto e as Tradução ou Unguas 
caraterísticas culturais das partes Dominar a ltngua inglesa e francesa, Estrangeiras 
demonstrando familiaridade oom a cultura e historia de ambas as linguas. Aplicadas 

Demonstrar cultura geral raz.oavelmente vaste bem oomo conhecimento 

especialzado na érea a traduzir Oeverâ ainda dispor de conhecimentos 
na áíea de recursos informãticos, executando tarefas da mesma natureza 

e nlvel de comnt,,,xidade associadas ao ambiente oraanlzacional 
CMfe de, Serviços Admlnlstraçlo Eacolar- Participar no conselho 
administrativo e, na dependtncia da direção executiva da escola, 
coordenar toda a atividade administrativa nas áíea de gestão de recursos 
humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquis;ções, da gestão do 

expediente e arquivo. bem como do atendimento a informaçào aos alunos, 
encarregados de educação, pe$SOal docente e não docente e a outros 
utentes da escola Dlrigir e orientar o pessoal afeto ao serviço 
administrativo no exercicio diário das suas tarefas, Exercef todas as 
compettncias d~egadas pe4a direção executiva; Propor as medidas 
tendentes • modernização e eficiêncla dos serviços de apoio 
administrativo; Preparar a submeter a despacho dos orgãos de 
admínistraçlo e gestão competentes lodoa os asaunlOs respeitantes ao 
funck>namento da ~a: Assegurar a etabOraçào do projeto de 
orçamento de acordo com as linhas traçadas pela direção executiva; 
Cooroenar, de acordo com a5 orientações do consetho adminístrativo, a 
elaborar.ão do relatório de conta de nertncia. 
CMf• IM Serviços Admlnlstraç lo Eac olar- Participar no conselho 
administrativo e, na dependtncia da dir&Ção executtva da esooUJ, 
coordenar toda a abvidade administrativa nas área de gestào de recursos 
humanos, da gestão financeira, petrimontal e de aquisÇOes, da gestão do 
expediente e arquivo, bem oomo do atendimento e infonnaçAo aos alunos, 
encarregados de educação, pessoal docente e não docente e a outros 
utentes da escola. Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço 
adminisltativo no exarcicio diário das suas tarefas; E.Jlereef todas as 
compe1tnclas daegadas pela diraçêo executiva, Propor as medidas 
tendentes • modernização e efict6ncia dos seMÇos de apoio 
admintstrativo: Preparar e submeter a despacho dos orgãos de 
administração e gestão competentes todos os assuntos respeitantes ao 
funcionamento da e.scola, Assegurar a elaboração do projeto de 
orçamento de acordo com as linhas traçadas pela direção executiva; 
Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a 
elaboracào do relalôno de conta de oertncia 
Coordenador Ttcnleo • Coordena, onenta e supe,visk:>na as atividades 
desenvolvidas numa secção administrativa. des.gnadamente as relativas 
às áreas de pessoal, contabdldade, expediente, patrimônio, e 
aprovisionamento, e outras de apoio instrumental ã administração, distribui 
o traballo pelos funcionários que lhe estão afel0$, etnite diretivas e orienta 
a execução du tarefas, assegura a gestão corrente dos seus serviços, 
equacionando a problemM:ica do pessoal, designadamente em termos de 
cartncias de recursos huma00$, necessidades de formação e progressão 
nas respetivas carreiras; afere ainda as necessidades de meios materiais 
indispensâve1s ao funcionamento da secção: organiza os proçessos 

referentes i sua •ea de competências, informa-os, emite pareceres e 
minuta o expediente: atende e esclarece os funcionários, bem como 
pessoas do exterior sobre questões especificas da sua vertente de 
atuacao· controla a assiduidade dos funcionários. 
Coorct.nador r •cnlco • Coordena, orienta e supervlsk>na as atividades 
desenvotvldas numa secção administrativa, d8$1gnadamente as retativas 
âs áreas de pessoal, oontabiHdade, e.x.pedlenle, património, e 
aprovisionamento, e outras de apoio inatrumental é administração; d1abibui 
o trabalho pelos funcfOnários que lhe estão afetos, emite diretivas e Ofienta 

a execução das tarefas; assegura a gestão corrente dos seus serviços, 
&QtUicionando a problem*ici: do pessoal, designadamente em termos de 
carências de recursos humanos, necessidades de formação e progressão 
nas respetivas carreiras; afEN"e ainda as necessidades de meios, materiais 
lndispensâveis ao funcionamento da secção; organiza os proç~sos 
referentes ã sua ârea de compet6ncias, informa-os, emite pareceres e 
minuta o eÃped1ente; atende e esclarece os funcionârios, bem como 
pessoas do exterior &Obre questões es~lficas da aua vertente de 
atuac.Ao controla a assiduidade dos funcionários. 

Ensino secundário 

Enstno Secundário 

Ensino secundário 

Ensino Secundãno 
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Atribuições, competências, AtMdades 

Aferidor de PHoa • Medld■- • Elabora fichas e prepara elementos 
relativos a cobranças, regula e afina instrumentos óticos de precisão 
mecànicos, el6cttieos ou ópticos; monta os Instrumentos a aferir num 
banco de ensaio apropriado; efetua a sua hgaçAo aos sistemas 
tranamlssores de movimento, aos coodulOres elêtricos ou âs tubagens 
adequadas; aciona-0s, segundo um regime especiflCado, e compara os 
resultados obtidos com os de um Instrumento padrão; Aciona parafusos e 
outro& dispositivos de regulação para que fune900em dentro das 
tolerâncias Pf&SCritaa, repetindo as operações para os demais regimes de 

funck>namento ; envia pare reparação os instrumentos não suscetlveis de 
afinação, indicando as deftcl6nclas encontradas: procede ao registo dos 
elementos de identificação dos aparelhos e dos resultados obtidos nos 
ensaios efetuados; executa a tarefa de caráter organizativo e processual 
no àmbito da sua atividade. 
AHJatent. de Açlo Educatlv.a Incumbe genericamente, no 
desenvotvimento do projeto educativo da escola, o exercicio de funções de 
apoio a alunos, docentes e encarregados de educaçlo entre e durante as 
atividades letivas, assegurando uma estreita colaboração no processo 
educativo, competinch:rlhe, nomeadamente, desempenhar as seguintes 
funções; partfcipar em ações que vtsem o desenvolll'ímento pessoal e 

.4,.. de Formação 
Académica e/ou 

Proftsslonal 

12 • Ano 
Escolaridade• CAP 

Adequado 

12 ' Ano 
cívico de crianças e ;ovena e favoreçam um crescimento saudãvel. exercer 
tarefas de apoio à atividade docente de Ambito curricular e de 
enriquecimento do currículo; exercer tarefas de enquadramento e F Esco:ldade • d 
acompanhamento de crianças e jovens, nomeadamente no àmbito da ormaç adequa a 

animação sócio-educativa e de apoio • familia: cooperar com os serviços 
especializados de apo40 sócio-educativo: prestar apolo especifico a 
crtanças e )ovens portadores de deficitncia: colaboreir no despiste de 
situações de riaoo social. internas e externas. que ponham em causa o 
bem-estar de crianças e jovens e da escola Eventualmente exerce 
tun~ões de hln~nizat".ão das instala ões. 
An latent• Admlnl•trativo • Oesenvotve funções, que se enquadram em 
diretivas gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, oontabilidade-procesumento, peuoal e aprovisionamento e 
economato, tendo em vista assegurar o funcionamento dos orgãos 
incumbidos da prestação de berns e serviços, executa predominantemente 
as seguintes tarefas: assegura a transmissão da comunteação entre os 
v~s orgãos e entre estes e os particulareo, atravh do regislO, redação, 
classificação e arquivo de ex.pediente e outras formas de comuntcação, 
assegura trabalhos de processamento de texto; trata informação, 
recolhendo e efetuando tratamentos estatísticos elementares e elaborando 
mapas, quando ou utilizando qualque, outra forma de transmissão eficaz 
doa dados e,ci.stentea: recolhe, examina, confere e procede à escrituração 
de dados relativos às transações financeiras e contablllsticas, podendo 
assegurar a movimentação de fundo de maneio; re<X>lhe, examina e 
confere elementos constantes dos pt'OC8SS08,. anotando faltas ou 
anomallas e provtdenciando pela sua correção e andamento, atravh de 
oficios. 

informações ou notas, em oonformkiade com a ~gis!ação existente; 
organiza, calcula e desen~ve os processos relativos â situação de 
pessoal e à aquisição e ou manutenção de material, equipamento. 
instalações ou serv,ços; participa, quando for caso disso, em operações de 

Aealatente de Admlnlstraçlo E•c olar • Recolher. examinar. conferir e 
proceder à escrituração de dados relativos iU transações financeiras e de 
operações contabilistices; Assegurar o movimento do fundo de maneio; 
Organizar e manter atualizados os processos retativos à si1uação do 
pessoal docente e não docente, designadamente o processamento dos 
vencimentos e registos de assiduidada, Organizar e manter atualizado o 
inventaio patrimonial, bem como adotar medidas que visem a 
conservação das instalações. material e equipamentos, Desen110tver os 
procedimentos da aquisição de material e equipamento necessários ao 
functonamento daa diversas áreas de abvidade da esoola: Assegurar o 
tratamento e divulgação da informação entra os vários orgãos e entre 
estes a comunidada escolar ou outroe; Organizar e manter atualizados os 
processos relativos ã gestão dos alunos; Preparar, apoiar e secretartar 
reunlões dos orgãos de gestão e administração, ou outras, e elaborar as 
respetivas atas. se necesskio. 

AHletent• de Admlnlstraçlo E•colar • Reoolher, examtrlar, conferir e 
proceder à escrituração de dados relati110s •s transações financeiras e de 
operações oontabilisUcas; Assegurar o movimento do fundo de maneio; 
Organizar e manter atualizados os processos relativos ã situação do 
pe,asoal docente e não docente, d&Mgnadamente o processamento dos 
vencimentos e registos de assktuk:lade; Organizar e manter atualizado o 
invent'1io pl'llrimonial. bem c,omo Adotar mMida~ que vU'l"'"1 a 

Ensino Secundário 

Ensino Secundario 

conservação das instalações, mater1a1 e equipamentos; Desenvolver os Ensino secundário 
procedimentos da aquisição de material e equipamento necessários ao 
funcionamento das div&fSas áreas de atividade da escola; Assegurar o 
tratamento e divufgação da Informação entre os vários orgãos e entre 
esteo a comunidade escolar ou outros: Organizar e manter atualizados os 
processos relatiY08 â gestão dos alunos; Preparar, apoiar e secretariar 
reun.O.s doa orgãos de gestão e administração, ou outras. a elaborar as 
respetivas atas , se necesskio. 

Maletent• de Arqueólogo • Ao assistente de arqueófogo compete. 
geoericamenl e, executar e fiscalizar. em campo e em labOratório, 
trabalhos específicos no àmbito da arqueologia, sob a orientação de 
arqueólogo, nomeadamente a prospeção; a escavação, o levantamento de 
estruturas e espólios, o levantamento topogrMico e outros consider&d0$ 12 • Ano 
necessários ou relevantes para a investigação e a conservação doa bens Ea~ar.ctade • CAP 
arqueológk:os: operar com Maquinas e equipamento necesdrio à Adequado 
realização das tarefas especificas das missões arqueológicas, 
nomeadamente equipamento fotográfico, de topografia, geradores, 
motores e outros, zelando pela sua conservação, participar em atividades 
de estudo, conservação. valorização e divulgaçêo do pa1rim6nio 
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Atribulçiles, competências, Atividades 

Aaaiatente de Automaçlo • Contr~o • Preparar e organizar o trabalho a 
fim de efetuar a. manutenção e/ou reparação de equipamentos e aistemas 
de eletrónica, sistemas de automação e comando e instalações de 
telecomunicações em edifícios: 
Eíetuar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e 

Área de Formação 
Académica e/04J 

Protlsslonal 

s.istemas de eletrónica, automação e comando, utilizando tecnologias, 12.• Ano 
técnicas e instrumentos adequados. a fim de otimizar o seu Escolaridade + CAP 
funcionamento, assegurando a qualidilde do serviço prestado, respeitando Adequado 
as normas de segurança de pessoas e equipamentos, 
Efetuar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e 
sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando es tecnologias. 
técnicas e Instrumentos adequados. a ~m de assegurar o seu correto 
funcionamento. respeitando as normas de segurança de pessoas e 

AVAC • Proceder a manutenção de sistemas de AVAC, manutenção de 12 • Ano 

sistemas de ventilaçao, manutenção de caldeiras. programação de Escofaridade + CAP 
Adequado ou 3 anos 

d! Experi6ncia 
sistemas de aquecimento e manutenção de sistemas de frio 

ConHlhelro de Conaumo • Atender e infomlar os consumidores sobre 
queS1ões relacionadas com o consumo e sobre os seus direitos e modo de 
exercício, Receber e analisar as reclamações dos consumidores, 
procedendo ~ mediaçêo dos respetivos conflitos de consumo ou, caso 
eata não seja viWvel. encaminhar a resolução desses oonftitos para as 
entidades competentes: Pesquisar, anahsar e selecionar a documentação 12.º Ano 
necesdria ao fornecmenlo da Informação objetiva e atualizada no Escolaridade • CAP 
domlnio do consumo; Inventariar e anahsar os recursos concelhios, Adequado 
designadamente em matéria de eatrutura do mercado, do consumo e de 
organizações sócio-económicas; Promover e organizar, a nivel k>cal, 
ações de sensib~ização e de informação sobre a tem*tCa do consumo e 
da proteção dos direi1os dos consumidores. 

oe .. nhadot • Executar e ou compor maquetas, desenhos, mapas. cartas 
ou gráficos relativos à área de atividade dos serviços a partir de elementos 
que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas especiftcas e, bem 
assim, executar as correspondentes artes finais, executar trabalhos de 
pormenorizaçào em projetos de construção civM e arquitetura; executar 
desenhos canogrãflcos de espaços exteriores, dedk.ados ou não a 
construção civil e zonas verdes, e bem assim, de planos de 
enquadramento urbano.paisagístico; executar desenhos de plantas de 
Implantação topogrMica de espaços exteriores; executar a ampliação e 
redução de desenhos; efetuar o cálculo de dimensões, superficies, 

0.Hnhador de Arqueologia - Ao desenhador de arqueologia inc;umbe, 
genericamente, executar no campo e em gabinete desenhos de planos e 
alçados. cortes estratigraf1COs, perspetivas, mapas, grMlcos e outros, 
segundo esboços e especificações complementares, utilizando materiais e 
equipamentos adequados i função. executar todas as tarefas inerentes ao 
de&enho de espófio de natureza arqueofógica, aplicando técnicas e 
métodos proprios, colaborar na realização de exposjções. executando 
tarefas inerentes â sua formacao esoecífica. 
Gula lnttrprete • Apoio logístico nas relações internacionais existentes 

12 •Ano 
Escolaridade • CAP 

Adequado 

12 • Ano 
Escolaridade + CAP 

Adequado 

com cidades germinadas com esta cidade de Viana do Casteki. 12 • Ano 
acompanhamento de visitanles estrangeiros convidados pelo Municlpio de Escolaridade • CAP 
Viana do Castek>, interpretação e conservação com cidadãos estrangeiros Adequado 

lnue contactem a Càmara Munlci ai. 
Iluminador de Cena • Montagem, afinação e operação da Iluminação 
necessária aos Eventos programados (induindo ensaios e espetáculos): 
Manutenção dos equipamentos de ituminação, AnMise de riders técnicos e 12 • Ano 
respetiva adaptação ao espaço; Colaboração na realização das tarefas da Escolaridade + 

restanle equipa, dando primazia a sua kea funckinal; Contribuir para o Formação Adequada 
bom fun~amento do Teatro; Colaboração com a Direção T écnlca na sua 

Madldor OrçamentJ5UI - Analisa as diversas componentes do projeto, as 
memórias descritivas e os cedemos de encargos, Efetua medições e 
detecmina as quantidades de materiais, de mão-de-obra e de serviços 
necessârios, utiliZando os seus conhecimenk>s de desenho, dos materiais 
e dos processos e métodos de execução de obras: Calcula os vak>res 
globais, utilizando, nomeadamente, tabelas de preços: Organíza os 
orçamentos e Indica os materiais a empregar nas operações a eíetuar: 
Providencia no sentido de manter as tabelas de orecos atualizadas. 
Sollcltador• Exerce funções de natureza executiva de aplk::açào técnica. 
exigindo conhecimenlos técnicos, teóricos, práticQs obtidos através de um 
curso académico ou técnico-profissional adequado. designadamente: 
representa a CAmara Munk:ipal nos mais diversos tipos de negócios 
'urfdicos. desde que devidamente mandatado, preparando documentação 
com Vista a garantN' a segurança desses negoc10s, Aconseitia a camara 
Municipal sobre o modo como se deve proced8f corretamente perante a 
lei, isto é, por exemplo, dá conselhos relacionados com a atividade 
empresarial designadamente no que ae refere à constituição de 
sociedades. contram, etc., Aconsefha também sobre obrigações fiscais a 
respetivo cumprimento, bem como dj assistfncia em questões da 
propriedade horiZontal. administração de bens e inquilinato 

T•cnlco de Palco - Orienta a preparação e mudanças das cenas em 
representações teatrais, de dança ou de música. monta-as ou dirige a sua 
montagem; estuda o roteiro do espetáculo: contribui para a conceção de 
cenários, monta cortinas de cena: dá instruções ao carpinteiro de cena 

12.ºAno 
Escolaridade • CAP 

Adequado 

Curso de 
Solicítadoria 

sobre a conslruçào de cenários, planos, telas e outros elementos; monta 12.• Ano 
ou orienta a montagem das cenas e dá Indicações para as mudanças a Escolaridade + 

efetuar em cada ato; Montagem e manutenção de equipamentos de som, Formação Adequada 
luz e vldeo; Operação de movimentos ~ntCOs e coordenar operações de 
palco, Adaptação ao Espaço e montagem de layouts cenogrâftCOs 
;Garantir as cargas e descargas dos equipamentos, sempre que 
necessário, Operação de luz., som e vldeo 

C.T.T.L/C.S,. 
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Municlpio de Vlana do Castelo. Mapa de Pessoal 

C.T.T.L/C.S. C.T.T,C. )_ 
Área de Formação :J 1 Atribulç6es, competências, Atividades Académica e/ou 

, .-1ona1 

1 1 1 1 t 1 1 1t 
c:an.lra ~ - A- .) } 1 -1 i } ! i 

Ttcnico ProffHk>nal - Executa. a partir de orientações e instn;ções Ê jl) prectsas e no àmbl1o de atividade dos serviços. trabalhos de apoio ao {! 
pessoal dirigente. t6cnico superior e técnk:.o, nomeadamente nas áreas de g conceção, adoção e aplicação de m6todos e proçeesos tecnicCKientíficos; 
C®lbora na realização de ostudos e pareceres de caráter técnico; Execu1a 12.'Ano 

[ 
trabalhos de datHografia e composição em m~uinas de escrever Escolaridade • 8 (/ eJetr6nteas, recebe, atende e encaminha o plblico utente dos serviços. Formação Adequada ~ 

prestando os esclarecimentos necessários, de aoordo com orientações ! 1 

fa 
fornecidas. Aasegura a ligação a redes de comunicações e bases de t V. 
dados, utihzando os meios adequados, preferencialmente lelex, telecôpla e N 1/ í equipamento de natureza inform~iea; Procede il microfdmagem de !; 

23 6 o o o o 29 ~ o o o o o } T6cnk;o Prof1■1k>nal de Anlmaçlo CuMural - Desenvolve atividades de 

j~ apoio no àmbiCo da dinamização comunitária, organização de ações 
culturais, investigação e documentaçlo Mais especifteamente poderá 12.'Ano / colaborar com as coletivKJades culturais e recreativas, oom grupos de Escolaridade+ CAP 
teatro, nomeadamente ao nível da encenação. confeção de cenános e Adequado l f J figurinos; proceder à recolha, levantamento, Inventariação de diversas 
fontes ~huraia, promover a organização de expo1ições e apoiar na o 4 o o o o 4 o o o o o \ 

~ 

ncnko Profink>n•I de Anhnaçl o O.aportlva • Promove e dinamiza a 
organização de Iniciativas de carâ:er desportivo com vista a netas faz8f 0-. participar a comunidade em que se insere; Oesenvotve tarefas 
conducentes à execução de ~anos desp()t1rY08 superiormente definidos, 
aqui ae inchJindo a conc~ão e planifaçào de atividades; elaboração dos 12º Ano 
respetivos regulamentos e divulgação, nomead11mente, atr1v6s do contato Escolaridade+ CAP 
com escolas, associações e fundações e presta apoio â concretização das Adequedo 
mesmas; elabora pareceres e faz relatórios oobfe atMdadN 
desenvolvidas: pode ser incumbido de ooordenar a atividade de outros 
profissionais no exerclcio de tarefas relacionadas com a aua 

2 o o o o o 2 o o o o o 
Ttcnico ProflHlonal da Arqutvo • Incumbe genericamente realizar 
tarefas relacionadas com a gestão de documentos, o controlo das 11 •.nodll•w»lanct.ót • 

incorporações, o registo, a cotação, o averbamento de registo,. a anodll lácnc:oadjllttõ 

descrição de documentos, o acondicionamento de documentos, o dll al'Ql,M) (mlnsndo pela 

BM>).11 * a,node 
empréstimo. a pesquisa documental, a emissão de certidões, a produção escdaridade. CIISO dll 
editorial e a aplicação de normas de funcionamento de arquivos, de acordo t.k.r.aoprofl5eloreldll 

com mttodos e procedimentos estabe~cidos ~(mirntradop.la 
BAD), 12* 1tn0d6 

escolaridade curso 
pro,_,onatdll1'cr.:o<N 
Wqi.M> •f'lvelll •CAP 

Adequado 

8 o o o o o 8 o o o o o 
Ttcnlco ProfiHlonal de SlbUoteca • Documentaçlo • Realizar tarefas 

11 • anodeescolllnd~• relackmadas com a aquisição. o registo. a catalogação, a cotação. o 
o.nodi9tiknc:oadj'11110 

armazenamento de espécies d-Ocumentaia. • gestão de catálogos, oa ........... o o serviços de atendlm&nto, de emprtstimo e de pesquisa bibliográf.ca. assim cioeunentaç60 (CUIO o o 
como a preparação de de instrumentos de difusão, aplicando normas de mnsndo ~• BAO), 1 1 • z z 
funcionamento de b1bltotecas e serviços de documentação de acordo com arodll~de• o o 

anodllti6cnco ~ ~ métodos e procedimentos previamente eslabelecidos 
proftls.lOtwldllbibiowclie w w 
-(ano .... .... 

z z 
mnúado pela 8,A,D) 12 • w w 

arlO de,~. .... .... ., ., 
~prc&MOM!de iii iii 

Wcnco~ bíblloltcl • 
., ., 

~-nl~III • 
<( <( c,p-

11 7 o o o o 18 o o o o o 
Ttcnko ProfiHk>nal de Construç.lo CMI - klentifica o proJeto, o cedemo 
de encargos e o plano de trabalho de obra; fiscaliza e acompanha obres 
munícipais, quer P0f" empreitadas. quer por administração directa: efetua 
tarefas de carâ:er t6cnico de eetudo e conceção de projetos. tendo em 12.• Allo 
atenção a constituição teotógk:a dos terrenos e comportamentos do sok>; Escolaridade• CAP 
elabora cadernos de encargos, normas de execução e especificações dos 
metetiaia; organiza, programa e dirige os estaleiros. prepara elemenlo& de 

Adequado 

comunk:ação i obra e as fases de trabalho; analisa e avalia os custos de 
mão-de~obra materiais, fazendo o controlo orçamental 2 1 1 o o o 3 o 2 o o 2 
ncnk:o ProflHlonal Gestlo do Ambiente • Estuda. concebe, prepara e 
orienta a execução de trabalhos que vtsam a u1ilização m1.1tipla e 
sustentada dos recursoe florestais e a prote-ção das florestas. contriburodo 
para o desenvolvimento económico do mundo rural. Tem em conta as 
potencialidades produtivas da floresta, bem como a gestão dos recursos 
faunístk:os. as innuenclas da noresta no amb+ente, o desenvoMmento rural 
e o ordenamento e planeamento do terntórlo.Define formas de proteger e 
fomentar a vida selvagem, evitando a extinção de animais e de plantas em 
via de extinção. Determina medidas adequadas de proteção dos 
povoamentos florestais contra pragas. doenças e fogos. Elabora pro/elos 
de norestaçao e renorestação det8fminando espetos como o tipo de érvore 

12'Ano 
a plantar. o núnero de exemplares a sua disposição no terreno, o espaço 

Escolaridade • CAP 
a ocupar e o tipo de acesso ao b:al Planeta o corte das árvores, promove 

Adequado 
a produção e a seleçlo de sementes e realiza pesquisas, procurando 
melhorar as caraterlsticas genéticas das plantas a utilizar na 
renorestacão. k:ientifica e 

ciassiflC8 •• diversa, es~cies de t.rvores, anal~ando as suas 
capacidades de adaptação ao ambiente. Concebe áreas florestais que 
incluem zonas destinadas ao turismo rural e ~ atMdades recreativas 
DesenvoPve estudos para a preservação de parques e reservas naturais, 
recuperação de éreas degradadas e avaliação de impactos ambientais 
causados pela ahvktade humana. Part.Cipa também em projetos de 
florestação urbana, concretamente no aconselhamento sobre ávofes mais 
apropriadas para tntegrarem os espaços verdes das cidades. 1 o o o o o 1 o o o o o 
Ttcnlco ProftHlonal HJgiene • Segurança • Execução de tarefas de 
aplteação de tecnicas e dispositivos de segurança; colaboração nas ações 
visando a criação de atitudes e comportamentos de segurança por parte 
dos trabalhadores muntcipals, e a adoção ou aquisição de mekls de 12.• Ano 
prote-ção indivktual ou coletiva; execução de levantamentos e colaboração Escolaridade+ CAP 

no estudo e deteção das condições de higiene e segurança dos dífElfentes Adequado 

locais de trabalho, procedendo il organização e eo carregamento 
informático dos dados correspondentes 

2 o o o o o 2 o o o o o 
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Municlpio de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal ~t 9 ' 
C.T,T.L/C.S. C.T.T,C. \.\ \'ó' 

Áru ele Formaçlo J j 
Atrlbulç6es, COmpetêndas, Atividades Académica e/ou 

1 1 
.!i .1 

t 
.1 canwa calagorla Prollsslonal 

t 1 1 I I 
Mual Atual 

! ! . i 1 ! ~ 1 . . . 
T•cnlco Proflnlonal Muuografla - Efetua trabalhos de tratamento e 

~ 
conservação do espólio museográfico e oolabora na mont41gem de 12 · Ano 

Escolaridade• 
exposições: faz, por vezes o atendimento ao pü:>/ico; executa e oolabora Formação Adequada 
em todos os lrabalhoe de mus-rafia su.......,..,nnente olanificados· 5 4 o o o o 9 o o o o o 

X 
T,cnlco ProflHblal de Pintura Decorativa - Procede a pesquisas 

históôco.fonnais dos modelos d800fativos mais marcantes nas vá-las 
culturas; Visualitaçào - texlos- esboços de,s.enho rigoroso - trabalho final 

12 º Ano D~ de apresentação do ornato; projeto de composição orçamental, conceção 
Escolaridade • 

gráfica, design visual; desenho ttcnico, fotografia, maqueta. No projeto 
Fonnaçào Adequada 

tem em consideração fatores de ordem sociológQ, económica, lécníca, 

~~V 'urtd,ca e estética. Tem em conskferação os fatores externos e internos 
ue rvv vezes convernem num --1eto. 1 2 o o o o 3 o o o o o '1 ncnlco de Som - Montagem e operação do som e vídeo necessârio aos 

f}: Eventos programados (Incluindo ensaios e espetéculos): Manutenção dos ~ equipamentos de som e video; Anélise de riders técnicos e respeUva 12.• Ano 
adaptação ao espaço; Colaboração na realizaçào das tarefas da restante Escolaridade • 
equipa, dando primazia a sua ârea funcional. Contribuir para o bom Formação Adequada \Jv funck>namento do Teatro; Colaboração com a Direção Têcnica na sua 

1 2 o o o o 3 o o o o o t ~ ncnlco Proflaalonal Telecomunlcaçoes - Procede é recolha, tratamento iii 
e gestão da Informação E,q>lora, mant6m e faz a gestão das redes e "' stttemas de comunicações de apoio * Divisão de Seourança e Proteção 

<( 

Civil.Presta apolo às operações da segurança • emergincia, 
nomeadamente 80 nlvel da informação de carM:er técnico a 
foperacional.Aasegura a coordenação e o apoio loglstico às operações de 
segurança, toCOrro e assistincia;Faz. o tratamento informático da gestão 12.• Ano o 
~• ocorrtncias e do atendimento p(mlico, recebendo ou emitindo, através Escolaridade • o 
~e sistemas manuais ou automáticos de suporte de voz, imagem ou Formação Adequada 

z 
o 

dados.Assegura o acompanhamento permanente da situação do ou CAP Adequado 
.., ... 

municlpK>, recolhendo as informações de caráter op8fac00al e w 
encaminhar os pedidos de apoio soOcitados.Possibi~ta a mobilização ... 

z 
rápida e eficaz do pessoal e meios disponíveis â direção OOOfdenada das I!:' 
operações de socorro.Executa .. demais tarefas que suportam o "' iii funcionamento do Setor de Telecomunicações da Emergincia, "' COordenação e Controle. <( 

5 3 o o o o 8 o o o o o 
THourelro - Funções de chefia técnica e administrativa de tesouraria por 

&. cujos reaultad0$ é respon,âvel. Realiza atividades de programação e 
organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e Ensino secundâio ly 
diretivas auperiores. COOfdena os trabalhos de tesouraria, cabendo-lhe a 1: 
responsabilidade dos valores que lhe estão confiados, efetuando lodo o 3 o o o o o 3 o o o o o 
movimento de liquidação de despesas e cobrança de receitas, para o que 
procede • levantamentos • depósitos, conferincias, registos e Ensino Secundãrio 
pagamentos ou recebimentos em cheque ou numeráio 

1 1 o o o o 2 o o o o o 
Topógrafo - Efetua levantamentos topográficos, sob a orientação do 
engenheiro geógrafo, tendo em vista a elaboração de ptantas, cartas e 
mapas que ae destinam à preparação e ortentação de trabalhos de o 
engenharia ou para outros fins; efetua levantamentos topográficos, o z apoiando-se nonnalmente em vértices geodésicos existentes, determina o 
rigorosamente a posição relatsva de pontos notáveis de determinada zona 1!! 
de superficie t&t'restre, cujas coordenadas e cotas obtém por triangulação, I!:' 
trilateração, poligonação, interseções direta • inversa, nivelam ente, 12 ° Ano z 

w processos grMicos ou outros; regula • utiliza os iMtrumenlos da Escolandade • CAP ... 
"' Observação. tais como taquímetros, teod61itos, nlvels, eS1ádias, Adequado iii 

telur6melros, etc ;procede a cãfcuk>s sobre os elementos colhidos no "' <( 

campo; procede ã Implantação no terreno de pontos de referência para 
determinadas construções, traça esboços e desenhos e elabora relatórk>s 
das operações efetuadas; pode dedicar-se, C00$0ante a sua qualifieação, 
a uma campo de lopografia aplicada, como a htdrograf1&, a ductografia. a 
lmbegrafia, a min&rologia ou a aerodromografia, e S8f designado em 
conformidade como oento ae6metra ou aarimensor. 1 1 o o o o 2 o o o o o 
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r;;;9 ' ~ Município de Vlana do Castelo - Mapa de Pessoal 

-C. T.T.L/C.S. C.T,T,C. 

Área de Formaçlo J j I 
l 

Atribuições, COmpetêndas, Atividades Académica e/ou 
calilgOrla 

~ 
Proftsslonal j 1 l 1 

J i 1 11 

canaa 
lf - -J ! ~ í } t 1 . . 

Flacat - Consubstancia-se no acompanhamento no local. assegurando o .J 

t~ cumprimento das normas legais e regulamenlares. informando sobre as 12.• Ano ~~ 
irregularidades verificadas, prevenindo riscos e perigos para a saude. Escolaridade/ Nivel ~~ ( 
segurança e integridade de pesso83 e bens e garantindo o cumprimento Ili adequado; Curso 

de formação w .J 

da notificações e comunicações legalmente determinadas. No exercfcio "'"' ministrado por !~ 1 v~ das 6Uas funções, os trabalhadoree integrados na carreira especial de entidades W-
O:"-

fisc..a!lzaçào al.abof'am fllllos de n01lcla, de contraordenaç6o ou oomf)8tent49 o: w 

transnressão nnr intra~ão das nonnas l..nais e reaulamentares 9 1 o o o o 10 o o o o o io ,J 1/" 
~ Encarregado Geral - Exerce funções de coordenação e supervisão doa 

/' I serviços afetos aos diversos eocarregadoa; elabora relatórios periódicos, 
.J destgnadamente sobre o grau de execução das atividades que são da aua 

"' A,l responsabilidade em articulação com o plano de atividades; Ê responsavel 

~t 
o: 
w .J 

pelo planeamento e coordenação de todas as obras efetuadas por " "' administreçêo Elabora ainda relatórios peritx,ieos e sistemttieos sobre o o z -oQ 
86tado de conservação do patrimônio municipal construído, participa na Escolaridade .. u 
notação do pessoal operino do respetivo aetor; Propõe a aquisição de Obrigatória la~ \ .. mãquinas e equipamentos necessários e adequados ao eficiente e eficaz o: w o: .. 
fundonamento do respetivo setor, sendo também responsâvel pela sua "'o 
manutenção: Coordena as propostas dos enc,1uregados sobre a u 

z 
contratação do pessoal necessário aos vários serviços sob • sua w 
responsabilidade 

1 o o o o o 1 o o o o o 
Encarr•gado • ExElfce funções de supervisão de um grupo de operkk>s, 
no mlnimo de 10. Ê responsável peta afetação dos funcioná1os que 
SUpe(VISiona lls dtferentes obras em execução, coordenando-os no 
exerclcio das suas atividades. Rec«>e doa responsâveis pelas equipas de .J 

"' trabalho as requisições de material, assina-as e leva-as ao conhectmenlo z 
o 

do respetivo superior hierkquico, que decidir.é em conformidade. ReU"la• ü 
•• periodicamente com o seu superior hiefarquico, ao qual dá "' o: 
conhecimento do andamento das obras e de quaisquer deficitncias ou w .. 
iITegularidades, planeando com este o trabalho a efetuar e recebendo Escolaridade o 

o 
deste as diretrizes que devem orientar o trabatho Oesk>ca~e âs obras que Obrigatória o 

"' lhe estão adstritas. observando o a&u andamento e providencUmdo a " resolução de qualquer problema Poderá, eventualmente, sugerir. quando w 
o: 

pra tal for solicitado, a contratação de mão-de-obra especifica, bem como o: 
"' proceder à Inventariação das faltas e entradas de serviço do pessoal, u z 

registar e calendarizar os pedidos de férias. com vista a assegurar o bom .J w 

funcionamento das obras em exacur:ão oarticiõando e descrevendo "' z 
acidentes de trabalho e propondo a nomeação de um responsável para o o 

ü substituir na sua austncia. 14 10 o o o o 24 o o o o o "' Encarregado • Exerce funções de supervisão de um grupo de operários, o: 
w 

no mlnimo de 10 ~ responsável pela afetação dos funcionários que .. 
o 

supervisiona ãs d1fen~tes obras em execução, coordenando-os no w ... 
exerclcio das suas atividades Recebe dos responsáveis pelas equipas de z 

w 
trabalho as requisições de material, assina-as e leva-as ao conhecimento ... 

"' do respetivo superior hierâfquico. que decidirá em conformidade. Rellle- 1ii 
•• periodicamente com o seu superior hierarqulco. ao qual dá "' "' conhecimento do andamento das obras e de quaisquer deficiências ou 
tITegularidades, planeando com este o trabalho a efetuar e recebendo 
deste as diretrizes que devem orientar o trabalho. Desloca-se às obras que 
lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando a 
resolução de qualquer problema Poderá, eventualmente. sugerir, quando 

.J pra tal for sol1C1tado, a contraIação de mão-de•obra especifica. bem como .. z proceder a invemariação das faltas e entradas de serviço do pessoal, o 
registar e calendarizar os pedidos de férias. com vista a assegurar o bom ü 
funck>namento das obras em execução. participando e descrevendo ~ 

w 
acktentes de trabalho e propondo a nomeação de um responsável para o .. 

o substituir na sua ausf:ncia 4 o o o o 2 4 o o o o o w 
Encarr•gado de PHaoal Auxlllar de açlo educativa - Ao encarregado ... 

! 
z 

de pessoal auxiliar de ação educativa compete genericamente coordenar e w ... 
supervisiona, as tarefas do pessoal que est.11 sob a aua dependtncla ~ hierárquica Ao encarregado de pessoal auxiliar de ação educativa /f. 

"' compete predominantemente Orientar. coordenar • SUpe(VISlonar o g "' .. trabalho do p&Gsoal citado;C~aborar oom oa órgãos de gestão na .. .. 
elaboração da dlsttíburção de seMÇo p0f aquele pessoal; Controlar a E 
as.skfuldade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias, a o 

fSÇOlaridade 
.., 

submeter a aprovação doa Ó!llãoS de gestão, Atender . apreciar M 

Obngatôria o 
reciamações ou sugestões sob<e o serviço prestado, propondo li: 
sotuções;Comunicar infrações disciphnarea do pessoal • seu § 
cargo;Requisitar ao armazém e fornecer material de IITT'lpeza, de primeiros m 
socorros e de uso corrente nas aulas: Comunicar estragos ou extravlos de ~ material e oquipam$nl0,Afixar e divulgar convocatória,, aviooe. ordono do ~ 
serviço, pautas, horirios, etc ;Levantar autos de notic'8 ao pessoal auxiliar "' de ação educativa relativos a infrações d1sctplinares verif,cadas E . 

2 o o o o o 2 'N o o o o o 
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Municlpío de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal ~~~ . 
C.T,T.L/C.S. C.T.T.C. (V 

Área de Fonnaçlo 1 1 d 
Atrlbulç6es, Competências, Atividades Acaclánk:a e/ 04J 

c:ataearta Profissional 

1 1 & l f 1 J 1 
CMNlra 

Atual Atual 

} l } ~ ~ ~ 1 l 1 
Auxlll• r Admlnlatrativo - Assegura o contacto entre os serviços, efelua a 

~e 
I 

receção e entrega de expediente e encomendas; anuncia mensagens, 
' transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores. presta 

./ informações verbais ou telefónicas. transporta m~uinas. artigos de 
escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigilàncla 

Escolaridade 

~ 
de instalações e aoompanha os visitantes eos locais pretendidos; 

Obrigatória 

~ 
eetampqha correspondtncla, opera com elevadores de comando manual; 
quando for ca90 dleao, proc;odo ô vonda do sonha pare utilização das 

~ ~ 
instalações. providencia pelas condições de asseio, limpeza • 
conservação de portarias e verifica as condições de segurança antes de 
se nroced&f ao seu encerramento 52 8 o o o o 60 o o o o o 
Auxiliar AÇIO Educativa Participar oom º' docentes no 
acompanhamento das crianças e dos jovens durante o periodo de " 
funck,namento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente i educativo: Exercer tarefas de ateod1mento e encaminhamento de " 

\ utilizadores da escola e controlar enttadaa e saídas da escola, Coopefer .g 
nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na esWa, z 
Providenclar a limpeza, arrumação, conservação e boa ut11L?açào das ! 
instalações. bem corno do mat8fial e equipamento didático e infonnéh<:o /f. 
necessério ao desenvolvlfflento do processo educativo; Exercer tarefas de g 
apok) aos serviços de ação social escolar. PrMtar apoio e assist6ncia em :!. ., 

e situações de pnmeiros SOOOfTO.S e, em caso de necessidade, acompanhar Escolaridade e ., 
a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde: Ot>ngatôria g ~ 
Estabefecer t.gações telet6nteas e prestar infonnações: Rec- e 

~ .g 
transmibr mensagens; Zelar pe(a conservação dos equipamentos de l z 
comunicação, Reproduzjr documentos oom utílizaçao de equipamento 1 próprio, assegurando a ~mpeza e manutenção do mesmo e 8 
efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verif,cadas; ~ /f. !! g Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento i [ ida reprografia, Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensâveis ao 

ie e funcionamento dos serviços, Execc8', quando necessário. tarefas de apok) 

~ ~ ide modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas ~ 
escolares. 18412004 de 29 de Julho 287 9 30 o o 2 296 ;:: 12 4 o o 16 -Auxlllar Açlo Educativa Parttcipar com os docentes no 
acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de 
funcionamento da escola. com v~ta a assegurar um bom ambiente .J .J 

< < educahvo. E)(ercer tarefas de atendimento e encaminhamento de z z 
utilizadorea da escola e controlar enttadas e saldas da esoola; Cooperar o o 

ü ü nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola, < ~ o: Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa ut1hzação das w w .. .. instalações, bem oomo do material e equipamanto didático e infomu11:ico o o 
necessário ao desenvolvimento do proceuo educativo; Exercer tarefas de w w 

~ ~ 
apoio aoe serviços de ação social escolar; Prestar apoio e assistfncia em z z w w 
situações de primetros SOCO(í05 e, em eaao de necessidade, acompanhar Escolaridade ~ ~ 

"' "' a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuídados de saúde. Obngat6ria ;;; ;;; 
Estabelecer hgações telefónicas e prestar informações, Rec- • "' "' .. < 
transm1br mensagens. Zelar pela conservação dos equipamentos de 
comunicação: Reproduzir documentos com utilização de equipamento 
próprio. assegurando a limpeza . manutenção do mesmo e 
efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verificadas; 
Assegurar o controk:i de gestão de stocks necessános ao funcionamento 
da reprografia, Efetuar, no interior e exterior, tarefas ind1spenffieis ao 
funcionamento dos serviços; Exercer, quando necessário. tarefas de apoio 
de modo a permitir o normal funcionamento de lab0rat6rios e bibltotecas 
escolares. 184/2004 de 29 de Julho 129 15 o o o 1 144 1 9 o o 10 
Auxlllar de Serviços Geral, • Assegura a limpeza e conservação das " 
instalações, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de 

g 
montagem, desmontagem a conservação de equipamentos, auxilia a Escolaridade i execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e Obrigatória 

distnbulçào. executa outras tarefas simples, não e.specificadas, de caráter . 
1 manual e exioindo orincioalmente esforco fislco e conhecimentos orétlcos. 47 3 12 o o o 50 - o o o o o 

Auxtllar Tten~ o • Assegurar a ligação a redes de comunicações e a base 
de dados, ulili.?ando os meóoa adequados, preferencialmente telex, 
tele<:6pia e equipamento de natureza infonnética; Executa, trabalhos de Escolaridade 
datilografia e composição em computador, receber, atender e encaminhar Obrigatóna 

o pltllico utente do serviço, prestando os Nciarecimentos necessános. de 
acOfdo com as orlentacões fornecidas. 1 2 o o o o 3 o o o o o 
BIiheteiro • Procede ao arrumo da coleção de biihet&& e é entrega, 
mediante a perceção do preço. de bilhetes de acesso a espectáculos de EsootarKtade 
teatro. cln&ma ou outras instalações municipais ou outras atividades Obngatótia 
recreativas promovdas pek> município, é responsâvel pela receita até à 

1 3 o o o o 4 o o o o o 
Bordadelr• Executa tarefas de risco, bordado manual e cons&ftos em 
peças de vestuario e thUI lar. nomeadamente, peças regionais. 
Conhece os pontos de bordado, essencialmente, os caracterlsticos e 
certificados do Bordado de Viana e dos Trajes Regionais, de forma a 

E.co•~ObrV9tóoa• salvaguardar o valor patrimonial. 
1 •no<M~ntnc..-1: capaz de intetVencionar o bordado de qualquer peça da coleção do Compro-..;. ouCJ,,f' 

Museu do Traje preservando e gramática decorativa/estética As ........... 
intervenções serão apenas e de acordo com parecer /informação técnica 
fundamentadas. 
Desempenha as demais tarefas que se relacionem e enquadrem no 

1 o o o o . " - o 1 o o o o o 
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C.T,T.L/C.S. C.T.T.C. 

Área ele Fonnaçlo J 1 Alribulç6es, Compet&das, Atlvklades Académica e/ ou 
0IITalla c:alillGrtll Profissional 

t 
• fi 

1 t j l i 11 Miai Atlal 

} ! 1 1 J f ! 1 
C■lcetelro • Reveste e repara pavimentos, justapondo e assentando 
paralelepípedos. cubos ou outros sotidos de pedra, tala como calçada à 
portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra calcaria, servind<rse de 

-~ 
um ~mart-, de passeio~ (calceteira) ou camart-,; prepara a caixa. 

:l 
procedendo ao nivelamento • regularização do terreno (detetando 
previamente eventuais irregularidades), utilizando para este efeito um T, 
ou de uma mangueira de água; prepara o leito, espalhando uma camada 
de areia, p6 de pedra ou caliça, que entufa oom o mArtfMO do oficio: 
providencia a drenagem e escoamen\o de águas. procedendo ii deteção 
de nascentes ou k>cais onde a agua se poua vir a a<:umular, e assenta 

bunto aos lands a "fiada da égua"', encastra na almofada as pedras, Escolarktade 

{" adaptando uns aos outros os respetivos Jeitos do talhe (calhamentos) e Obrigatória , 
percute--as até H negarem ou ae estabiliZarem adequadamente; predispõe 
nas calçadas os elementos constituintes em fiadas--mestras, conftgurando 
àngulos retos, preenche com bk>ooa pela forma usual; refecha as Juntas 
oom areia; caliça ou outro material: talha pedras para encaixes utilizando 
a maJTeta adeauada· 
adapta as dimensões do$ blocos utilizados âs necessidades da respetiva 

' ustaposlção, fraturando-os por percussão, segundo os planos mais 
convenientes.Ocask>nalmente pode exercer outras funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometkfes, por 
desftachos ...,, nn.r d..t•rminarão su....,nor • 2 o o o o 6 o 2 o o 2 

' Canalludor • Executa e.nalizações em ediffcios, instalações industriais e 

outros k:icail. destinados ao transporte de água ou esgotos; corta e rosca EscoLark:tade 
tubos e sokta tuboe de chumbo, plésUco. ferro, fibrocimento e materiais Obrigatória e 1 ano 
afins, executa redes de distribuição de âgua e r&Spelivos ramais de Expori!ncia 
hgação, assentarldo tubagens e acessórios necessários; executa outros Comprovada ou CAP 

trabalhoa similares ou complementares dos de1Cfitos; instrui • Adequado 

suoervisiona no trabalho dos aorendizes e serventes oue lhe estão afetos. 9 1 • o o 1 10 o o o o o 
Cantoneiro (VIH Munlclpaia) • Executa continuamente os trabalhos de 
conservação dos pavimentos; assegura o ponto de escoamento das 
águas, lendo sempre para esse fim de limpar valetas, d&sobstruir 
aquedutos • compor bermas; remove o pavimento da lama ... 
imurldices: conserva as obras de arte limpas da terra, de vegetação ou de 
quaisquer outros corpos estranhos; cuida da conservação e ltmpeza dos 
marcos, balizas ou quaisquer outros sinais colocados na via, leva para o 
local todas as fe.-ramentas necessárias ao serviço, consoante o tipo de 
pavimento em que trabalha, não devendo deíxa.Jas abandonadas; nos 
pavimentos de mac.adame utili.za; ancinho para brita; carrinho de mio 
metáltco, drceas para vak!tas, orucada , ... grande, enxada , ... Escolaridade 
pequena, uma foicinha, forquAha, gadanha para oorte de ef"vas, maço de Obngatóna 

madeira, pá de valador, pás de bico. pedra de afiar ferramenta, picaretas 
-' -' de pá de btco, um par de ôculos para britador, tesoura de podar, serrote de .. "' mão; nos pavimentos de betuminoso usa. uma ou mais caldeiras, escovas z z o º de palheta de aço, maço de ferro para betuminoso, marreta de escacithar, ;:; " lrecador oara emulsão .. ~ a: 

pé retangular, picadeira de dois bicoa, par de óculos de vidro espalhador w w .. .. 
do betume, colher para ak.atrão • fole para limpeza de o o 
pavimentos.Ocasionalmente pode exercer outras funções, procedimentos, w w .. .. 
tarefas ou atribuições que lhe são cometidas. por despachos ou por z z w w 

12 5 6 o o o 17 o 6 o o 6 .. .. 
Carpinteiro de Limpo• • Executa trabalhos em eucalipto, pinheifo e "' "' iii iii 
castanho, tola e cbbala, através dos moldes que lhe são apresentados; 

.,, 
"' .. "' analisa o desenho que lhe é fornecido ou procede ele próprio ao esboço 

do mesmo, risca a madeira de 8COfdo com as medidas, serra e topla as Escolarktade 
peças, desengrouan&>as, luta e oola material, ajustando as peças numa Obrigatória e 1 ano 
prensa; assenta, monta e acaba os limpos nas obras, tais como portas, Experitncia 
rodap6s, Janelas, cailúlho, escadas, dMsónas em madeira, armações de Comprovada ou 
talhados e lambria; procede a transformações das peças a partir de uma Carteira Proft&Sk>nal 
eab"utura velha para uma nova, e repara.as Ocasionalmente pode exercer 
oub'as funções. procedimentos, tarefas ou atribuições que lho são 
cometidas oor desoachos ou oor determlnacão suoerior. 10 6 o o o o 16 o o o o o 
Condutor de Wiqulnas Peaadas e Veleulos Eapeciala - Conduz 
mâquinas pesadas de movimentação de terras ou gruas ou velc.ulos 

Escolaridade destinados â limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando tamWm 
sistemas hidrallicos ou mecànk:os com~ementeres das viaturas: zela Obrigatória e 

pefa conservação e limpeza das viaturas; verifica diariamente ~ nlvels da Habilitação 
Condução Adequada 

ôteo e égua e comunica as ocorr6ncias normais detetadas nas viaturas: + CAM+ CAP 
poda conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas Ocasionalmente pode Adequado 
exercer outras funções, procedimentos, tarefas ou atnbu~s que lhe são 
cometidas rvv desnachos ou nnr determinação suoerio<. 3 4 o o o 1 7 o o o o o 
Coaturelr• Executa tarefas de corta, coatura à máquina e manualmente, 
consertos e acabamentos de peças de vestuério, nomeadamente, trajes 
regtonais. Conh.c♦ as práticas museológicas de conservaçAo e reetauro EAOOlsnidAdA 
da coleção, de forma a salvaguardar o valor patrimonial Obrigatória + 1 ano 
lntervenciona no restauro de qualquer peça da coleção, que imp0que de E.xperifncla 
grande alteração, apenas e de acordo oom parecer /informação técnica Comprovada ou CAP 
fundamentadas Desempenhar as demais tarefas que se relacionem e Adequado 
enquadrem no àmbito da sua categoria profissional 

1 o o o o o 1 o o o o o 
Coveiro • Procede â abertura e aterro da sepulturas, ao depósito e ao 

Escolaridade 
levantamento de restos mortatS; cuida do cemitéOO que lhe está 

Obrigatória 
distribuldo. 5 2 o o o o 7 o o o o o 
Co2'nhelro • Confecione refetÇões, doces e pastelaria; p,epara e guarnece 

~ pratos e travees,s; 8'abora ementas de refeições; efetua trabalhos de E~ Obngltória + 
J escolha, pesagem e preparação de g6neros a confecionar; orienta e C-anwa Prof1ulonll 11 ei,o 

colabora nos traballos de limpeza e arrumo das loiças, utensihos e cleE~nc. :'.! 
Comprowda ou e,,.p E equipamento de cozinha; orienta e eventualmente, colabora na limpeza ds -- ~ 

cozinha e zonas anexas. 105 3 12 o o o 108 ~ o 2 o o 2 
CozlnMlro • Confeciona refeições, doces e pastelaria, prepara e guarnece 
pratos e travessas: elabora ementas de refeições: efetua trabalhos de EM:(l(anct.dl ObnQatónrao + 

escolha, pe5agem e preparação de géneros a confecionar: orienta e CltrlliraProfisslonslf1.-10 .. .,,,.,,.,..,. 
colabora nos trabalhos de limpeza • arrumo das loiças. utensflios e Compr0V90S ou c,.p 
equipamento de ooZinha; orienta e eventualmente, colabora na hmpeza da -cozinha e zonas anexas. 15 4 o o o o 19 ,~ o o o o o 
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Atribuições, competências, Atlvklades 
Área de Formaçlo 
Académica e/ ou 

Profissional 

Eletf~l•ta • Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica, 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas, que interpreta; cumpre com as disposições ~ais 
relativas âs instalações de que trata, instala as ml\quinas, aparelhos e 
equipamentos ei.ctricos, sonoros, calorificos. luminosos ou de força 
motriz; determina a posição e instala orgAos elttricos, tais como os 
quadros de distribuição, calxas de fusíveis e de derivaçao, contadores, 
intorruptorN e tomadas, dispõe e fixa os condutores ou corte, dobra e ~=~;:t.d: 
assenta adequadamente calhas e tubos metálicos, plâs11cos ou de outra Carteira gProftasMmal 
matéria, colocando os fios ou cabos no seu interior; e1tecuta e Isola as 11 ano de 
ligeções de modo a obtet os circuitos eJéctricos pretendidos, loca6za e Experi6ncia 
detetm1na as defic1inclas de instalação ou de funcionamento. utilizando, Comprovada ou CAP 
se for caso diuo, aparefhos de deteção e de medida, desmonta, se Adequado 
necessário, determinados componentes da instalação, aperta, solda, 
repara por qua~uer outro modo ou substitui os oonjuntos. peças ou fios 
defiCtentes e procede à respetiva montagem, para o que utiliza chaves 
de fenda 
alicates, limas e outras ferramentas.Ocas.OOaknente pode exercer outras 
funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas, por 
desoachos ou tv'lr determnacào suoelior 
E•trtclata de Automóveis Instala, c:ons&Na, repara e afina a 
aparelhagem e circui1os elétricos de velculos automóveis e similares; 
executa as tarefas fundamentaís do eletrictst.a em getal, mas em atenção 
às Instalações eléctricas de veiculas au1om6veis, o que requet Eaoo&arídade 
conhecimentos específicos: utihza oondutofes adequados e Instala Obrigatória • 
circuik>s e aparelhagem elêtlica, tais oomo da sinalização acúsUca e Carteira Prof1Ssional 
lumlnosa, aquecimento. Iluminação Interior e exteriol', Ignição do /1 ano de 
combus1ível. de arranque do motor de geração, acumulação e distribuição Experi6ncia 
de energia eléctrica: localiza e determina deficif:ncias de instalação e de Comprovada ou CAP 
funcionamento e substitui ou repara platinados, reguladOl'es de tensão, Adequado 
cia1tons, faróis, motores de arranque ou outros componentes elétricos 
avariados: ensaia os diversos circuílos e aparelhagem e realiza as 
afinar:ões necessãrias ao seu correto functanemento. 
fiel de Armadm • Recebe, armazena e fornece, contra requisição, 
matérias-primas. ferramentas, acessórios e materiais diversos; escritura 
as entradas e saídas dos materiais em fichas próprias; determina os 
saldos e regista-os e envia periodicamente aos serviços competentes toda 
a documentação necessiria à contabihzaçào das operações 
subsequentes; zela pelas boaa condições de armazenagem dos materiais 
e arruma-os • retira-os para tomecimento Ocesionalmente pode exercer 
outras funções. procedimentos, tarefas ou atribuições que the sào 
cometktas, por despachos ou po, determinação supenor, 

Guarda Noturno- Exeroof a vigHància noturna das instalações do 
esta~leclmento de ensino, não penmtindo a entrada a pessoas nào 
autorizadas; Prestar asststf:ncia â portaria, quando necessário, no àmbltO 
das funções de segurança, durante os tempos letivos noturnos, vigiando 
los logradouros e instalações e Intervindo em qualquer situação de 
vio .. ncia, ou noutras ações danosas. sobre a mesma; Efetuar rondas 
frequentes à$ lnsta!ações, verificando se as portas e janelas se encontram 
devidamente fecnadais. Desligar e ljgar o quadro el6trico e, eventualmente, 
os sistemas de ai.arme. gás e âgua sempre que as clrcunstànclas o eXljam: 
Soficitar o auxilio às forças de segurança e CO(J)O(&Çào de bombeuos, 
quando justificado e caso não se encontre preaente qualquer membro do 
órgão de gestão 

Jardineiro ~ Cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia rel\lados 
em parques ou jardins plmlicos sendo o responsável por todas as 
operações inerentes ao normal de,e,envoMmenlo das culturas e â sua 
manutenção e conservação. tais como preparação prévia do terreno, 
limpeza, rega, tutoragem, aphcação dos tratamentos fitossanitários mais 
adequados e proteção contra eventuais condições atmosféricas adversas; 
procede à limpeza e conservação doe arruamentos e canteiros: tendo em 
vista a preparação pri:via do terreno. cava ou abre covas, desprega, 
substitui a terra fraca por terra ar.1ivel e aplica estrume. adubot e ou 
oorrebvos quando necessáio; no caso específico dos anelvamentos. 
espalha e enterra as sementes, ni\lela o terreno e posteriormente 
compacta e apara a relva; com vista ao tratamento ulterior das terras no 

Escolaridade 
Obrigatória 

Esootandade 
Obrigatória 

sentido de assegurar o normal crescimento das plantas. o jardineiro sacha, Escolaridade 

==·=~:\::~~t;,";!~~~a~qaunau,:!::"!!e~ ~~:: ;:;:~: Obrigatória.• 6 . 

C.T.T.L/C.S. 
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procede é cul~ra de semente&, bolbos, porta-enxertos, arbustos, arvores ~s;~::ni:p 

e flores ao ar hvre ou Ad ad i----1i--;--i-t--t--r----t--i----,----t---t---t----t---t 
em 88Ma. para propagação. preparando 08 viveiros, cravando-os, equ 0 

adubando-os e componoo-os adequadamente, procede igualmente a 
sementewa, plantação, transplantação, enxertia, rega, proteção contra 

intempéries e tratamentos frtossanil:ários, podendo eventualmente realizar 

ensaios para criar novas variedades de plantas. opera com os diversos 

instrumentos nec.essârios â realização das tarefas in«entes é função de 
liardlnagem, que podem ser manuais (te.souraa, podões, senotes, p.iis, 
picaretas, enxadas e outros) ou mecânicos (máquinas de ltmpar e cortar 

refva, mot0<es de rega, aspersores, moto-senas. gadanheuas mecànk:as, 

mâquinas arejadoras e outras; é responsá\lel pela limpeza, afinação e 
lubnflcação do equípamento mecànlco; procede a pequenas reparações, 

lrvnvidenciando em caso de avarias maiores o arranio do material. 
Maqulnlata Teatral • Onenta a preparação e mudanças das cenas em 
representações teatrais, monla•as ou dirige a sua montagem, estuda o E I id d 
roteiío do espetáculo. concebe cenános e corttnas de cena; dá instruções 0~::;~ : 
ao carpinteüo de cena sobre a construção de cenários. planos, telas e Fomiaçao Adequada 
outros etem&ntos, monta ou orienta a montagem das cenas e dá 
1,_ ... , __ , __ ----, .. ~ - ..... _ ---· .. ••••· • ..... • ... _ "''"' 

Meclnlco - Deteta as avarias mecànicas; repara. afina. monta e desmonta Escolartdade 
os orglos de viaturas ligeiras e peaadas a gasotina ou a diesel, bem como Obrigatória • 1 ano 

outros equipamentos motonzados ou nêo; executa: outros trabalhos de ~rifocia 
mecaniea geral; afina, ensaia e conduz em experitncia as viaturas Cornprovad11 ou CAP 

reoaradas· faz a manutencAo e o controlo de méõuinas e motores. Adequado 
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Atribulç,lles, competências, Atividades 
Área de Fonnac;lo 
Académica e/ou 

Proftsslonal 

Motort.ta de PHadoa - Conduz méquinas pesades de movimentação de Escoladdade 
terras ou gruas, manobfando tamb6m sistemas hidrâulicos ou mecàntCOs Obngatória e 
complementares das viaturaa; Zela pela conservação e limpeza das HabilhçAo Carta de 
viaturas, Veriftea diariamente os níveis de óleo e água Condução Adequada 

Motorista de PHado• - Conduz maquinas pesadas de movimentação de 
terras ou gruas, manobrando tam~m sistemas hldrat.llicos ou mecànlcos 

♦ N 

oomp$ementares das '11aturas: Zela pela conservação e hmpez.a das Esooteridade 

viaturas, Verifica d~riamente os nlveis d_e óleo e agua e com~ntea as Hab~::g:~:rt: de 
ocorr6nclas anormais detectadas nas viaturas; Pode conduw outras Conduçi Adequada 
viaturas ligeiras ou pesada&; Procede ao transporte de diversos materiais • AOR + CAM 
e mercadorias de acordo com as necessidades dos serviços: Auxilia nas 

oru,,racões de carna e descaroa. 
Motorleta de Tran•Port•• CoMltlvos - Conduz autocarros para transporte 
de passageiros, tendo em atenção a comodidade e segurança das 
pessoas; põe o autocarro em funcionamento actOnando a ignição, dlrigindo 
o, manobrando o volante, engrenando as mudanças e acionando o travão 
quando necessário; faz as mudanças e os sinais luminosos necessáios ~ 
circulação, tendo em atenção o estado da via, a pot&ooa e o estado do 
velculo, a legislação em vigor, a circulação da outras viaturas e peões e aa 

sinalizações de tr~sito e dos agentes de policia, regula a velocidade do 
veieuto, as regras de lrãnsito e a comodidade e segurança dos 

passageiros: pára os autocarros, segundo Indicação sonora de dentro do 
veicuto ou por observação dos sinais feitos nas paragens. a fim de permitir 

a entrada e saída dos passageiros, assegura-se que todo8 os passageiros 

que transporta estão credenciados para o efeito, por vezes cofabora na Escolandade 
carga e descarga de bagagens; no final de cada dia procede , arrumação Obrigatória e 
da viatura em k>cal destinado para esse efeito; recebe diariamente. no Habilitação Carta de 
setor de transnnrtes o seMCo oara o dia seauinte condução Adequada 
que pera altm da rotina habi~ual (normalmente ceda motorista faz um • CAM 
trajeto delimitado em horários deflnkk>s ). pode, em função das 
necessklad&s pontuais surgidas, oompreender deslocações ou qualquer 
tipo de tarefas não previstas no programa diário regular; assegura o bom 
estado de funcionamento do velcuto, procedendo à sua limpeza a zelando 
pela sua manutenção e lubrificação: abastece a viatura do combustivel, 
possuindo para o efeito um ITVro de requisições. cujo original preenche e 
entrega no po3to de abastecimento; procede a pequenas reparações, 
tomando, .m caao de avarias maiores ou acidentes, as provktfncias 
necessârias com vista â regularização deasas situações: para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrl:ncia no setor de transportes; 
acompanha posteriormente Junto das oficinas os trabalhos de reparação a 
efetuar, preenche e entrega diariamente no setor de transpof'tes o boletim 
diário de vialura , mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados e 
combustivel intrõduzido. 
Operador de Reprografia - Procede â reprodução de documentos e.scritos 
ou desenhados, operando com máquinas bibltogréf1Cas, fotocopiadores oo 
duplleadoras de mecànfCa simples e efehJa pequenos acabamentos 
retativos à mesma reprodução. tais como alçar, agrafar e encadernar, 
regista o movimento de reprografia e cutda da manutenção do 
-uinamento a seu camn. 
Pedreiro • Aparelha pedre em gros&O; executa alvenaria de pedra, tijolo ou 
blocos de cimento, podendo tamb4m fazer o respetivo reb4oco; procede ao 
assentamento de manilhas, tubos e cantarias; executa muros e estruturas 

Escolaridade 
Obrigatôna 

Escolaridade 
simptes, oom ou sem annaduras, podendo tambem encarTegar-se de Obrigatória • 1 ano 
montagem de armaduras muito simples; executa outros trabalhos almllares Experi6ncla 
ou com~emeotaree dos descritos, Instrui ou sup&fViSione no trabafho dos Comprovada ou CAP 
aprendizes ou serventes que lhe estejam afetos.Ocasíonatmente pode Adequado 
exerc« outras funções, procedimentos, tarefas ou atrlbutÇões que lhe são 
cometidas nnr desoachos ou 00r determlnae;ão suMrior. 
PhitCM" - Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afina, 
principalmente sobre superticies de estuque, reboco, madeira e metal, 
para as proteger e decorar, utilizando pinc6is de vários formatos, rolos e 
outros dispositivos de pintura e utensílios apropriados; prepara a superficle 
a recobrir e remove, se necessàlo, as camadas de pintura que se 
apresentam com defic~nclas: ltmpa ou lava a zona a pintar. procedendo 
em segukta, se for caso disao, a uma reparação cuidada e a lbtagem, 
seguidas de inspeção- geral; seleciona ou prepara o material a empregar 
na pintura. misturando na devida ordem e proporção massas, óleos. 

diluentes, pigmentos, secantes, tintas, vernizes, cal, âgua, cofa ou outros Escolaridade 
el~lloa, enseia e afina o produto obtido at6 oonseguir a cor. tonalidade, Ob 6ri.a 
opacidade, poder de cobertura, lacagem, brilho. unifonnídade ou outras ":ªt 

., + ~ ano 

caraterísticas que pretenda; apltea as oonvenkHltes demãos de fSOlante, Compri::~0n:~ CAP 
secantes. condicOOadores ou primârios, usando normalmente pinceis de Adequado 
formato adequado, segundo o material a proteger e d800far; betuma 
orifícios fendas mossas ou outras irrenularidades com um ferro 
apropriado; emas&& as superticies com betumadeifas; passa-as ti lixa, 
decorrido o respetivo período de secagem, a fim de as deixar 
perfeitamente lisas; estende as necessárias demãos de subeapa e 
material de acabamento; venfica a qualidade do trabalho produzfdo, cria 
determinados efeitos ornamentais, quando necessà'ios; por vezes, 
orçamenta trabalhos da sua arte, assenta e substitui vidros e forra 
paredes, lambris e tetos com papet pintado.Ocasionalmente pode exercer 
outras funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são 

Praticante de Topógrafo - Realiza tarefas de apok> à execução de 
traba~ de um topógrafo, seguindo as suas orientações ttcnlcas; 
transporta e ook>ca os aparelhos 6l1cos na posição adequada; procede à 
hmpe.za e manutenção e transporte do material; executa trabalhos 
auxrnares de medição e outros que lhe forem detennlnadOs pek> topógrafo 

Escolaridade 
Obligatô<ia 
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Atribulç(les, C:Ompettndas, A~ 

SapadorH Fk>rH tala O sapador florestal 6 um trabalhador 
especializado. com perfil e formação especmca adequados ao exerclcio 
das funções de gestão florestal e defesa da floresta, designadamente, 
atravh de ações de silvicultura, gestào de combustíveis, 
acompanhamento na realização de fogos controlados, realização de 
queimadas, manutenção e beneficiação da rede divisk:inal e de faixas e 
mosaicos de gestão de combustiveis. manutenção e beneficiação de 
outras infra --eslruturas. ações de controk> e eliminação de agentes 
bióticos. 
O sapador florestal exerce ainda funções de senslbítização do p(.i)hco para 
as norm21& de conduta em matéria de natureza fitossanUria, de 
prevenção, do uso do fogo e da limpeza das ftoreslas; Vigilància das 
âfeas a que se encontra adatnto, quando tal seja reconhecido pelas forças 
de segurança; Primeira intervenção em lnc6ndios tlore.slais, de combate e 
subsequentes operações de rescaldo e vigíl.-icla p6s-mcind10; proteção a 
pessoas e bens prevista em diretiva operacional aprovada pela Comissão 
Nackmal de PrOleção Civil. 
A qualificação de sapadOJ florestal é atribulda após frequ6ncia e 
aprovação em cu.-.o de formação especifico, previamente reconhecido 

S.,r■lhelro Ctvll - Constrói e aplica na oficina estruturas metilicas ligeiras 
para edifícios, ponles, caldelras, calxMharias ou outras obras; interpreta 
desenhos e outras especificações técnicas: corte chapas de aço, 
perflfados de aluminto e tubos, por melo de t&SOuras mecàn,cas. 

Ánll de Formac;lo 
Académica e/ou 

ProllssloMI 

Escolaridade 
Obrigat6na 

Maçaricos ou por outros processos; ubliz.t diferentes matérias para as Esoolandade 
obras as realizar, tais como macacos hidriulicos. marretas, martelos, Obrigatória + 1 ano 
cunhas, material de corte, de solda e de aquecimento; enforma chapas e Experitnc1a 
perf_.ados de pequenas secções; fura e escaria os furos para os parafusos Comprovada ou CAP 
e rebites; por vezes, encurva ou trabalha de outra maneira chapas e Adequado 
perf!lados, executa a ligação de elementos met*icos por meio de 
parafusos rebites e outros processos.Ocasionalmente pode exercer outras 
funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas, por 
desoachos ou oor determinacão suoerior. 
Tecedelr• Executa tarefas de tecelagem, nomeadamente, peças Esoolatidade 
r~acionadas com b"ajes regionais Conhece e prepara a teia Obrigatória + 1 ano 
Conhece e diferencia os diversos padrões, caracterfsticos, dos aventais e de Experitncia 
salas regkmala. Desempenha as demais tarefas que se retacionem e Comprovada ou CAP 
- --· ·-,.•-- nn .,._ .:..., tts <tus ·-• - •• _.,_ ' ·-• ,,.i..,..,..,.,,.. 
Telefonlata • Estabelece l'(lações telefônicas para o exterior e transmite 
aos telefones internos chamadas recebidas; presta lnform,ções, dentro do 

seu àmb~o: regista o movimento de chamadas e anota, aempr~ que ~~::;=: 
necessârio, as mensagens que respeitem a assuntos de serviço e Formação Adequada 
transmite-as por escmo ou oralmente, zeta pela conservação do material â 

sua auarda e oarticioa as avarias aos CTT ou TLP. 

Tratortata • Conduz e manobra tratofes com ou sem atrelado e ou 
máquinas agrícolas motorizadas, operando normalmente numa átea 
restrita; recebe diariamente Ofdens sobre o servtç:o especifico a 
desempenhar. que predominantemente compreende o transporte de 
materiais para as obras em curso. podendo, em alguns casos, executar 
outro tipo de tarefas mais especificas. nomeadamente quando se trata de 
mâquinas agricOUls, tais como lavrar, gradar, semear, ceifar, debulhar e 
aplicar tratamentos fotossanitârios, verifica. limpa. afina e lubrifica o Escoblridade 
equipamen10, tendo em vista a sua conservação e manutenção. abastece Obrigat6rit1 e 
de combustível as viaturas; possuindo para o efeito um livro de Habilitação Carta de 
requisições, cujo original preenche e 8'ltrega no posto de abastecimento; Condução Adequada 
procede a pequenas reparações. providenciando, em caso de avarias 
maiores o arranjo da viatura que conduz; neste caso, bem como em 
sl1uações eventuais de acidentes. participa ao setor de transportes; 
procede à arrumação da viatura no final do serviço, preenche e entrega 
diariamente no s.etor de transrvvtes o bOletim diãrio 
de viatura, meocionendo o tipo de serviço, quitómetros efetuados e 

combuslfvel intrOduzklo. 
Trolha • Levanta e reveste maciços de alvenaria Assenta manilhas, 
azulefC)a e ladrilhos e aplica camadas de argamauas de gesso em 
superfícies de edificações, para o que utiliza ferramentas manuais Esc.oladdade 
adequadas; executa as tarefas fundamentais de pedreiro, em geral so Obrigatória + 1 ano 
assentador de manilhas de grh e cimento, e do ladrilhador, monta ExperifnCiil 
bancas, sanitáios, coberturas e telha e executa operações de caiação a Comprovada ou CAP 
pincel ou com outros dispositivos Ocasionalmente pode exercer outras Adequado 
funções. procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometida&, pot 
... ____ À .. _' ntJ ""'' O AO• - ' - • 

CoordenadOf Muntcipal de Proteçlo Clvll • Dirigir o SMPC: 
b) Acompanhar pennanentemente e apoiar as operações de proteção e 
socorro que ocorram na irea do concelho; 
c) Promover a elaboração dos planos prévios de Intervenção com vista ã 
art,C:ulação de meios face a cenáios previsíveis; 
d) Promove, reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção e 
socon-o; 
e) Dar parece, sobre os materiais e equipamentos mais adequados â 
Intervenção operacional no respetivo municlpio. 
f) Comparecer no k>cal das ocorrfncias sempre que as circunstànclas o 
aconaelhem; 
g) Convocar e coordenar o CCOM. nos lertT\0$ previstos no SIOPS 
Sem prejulzo da dependfncia hierárquica e funcional do presidente da 
càmar, , o coordenador municipal de proteção civ~ manttm uma 
permanente articulação com o comandante operacional previsto no 
SIOPS. 
Area de recrutamento - de acordo com a Lei n • 65/2007. de 12/11 , na 
redacão atual. 
Comandante• As ln8fentes ao cargo de comando, conforme o previsto no 
art• 5° e no anexo I ao Decreto--Ler n• 106/2002. de 13 de abril, 
designadamente comandar operações no àmbito da Proteção CMI, 
incluindo todas as atividades relacionadas com o Socorro e Salvamento; oe acordo com 0 
organiza teatros de operações, forma e comanda equipas de intervenção Decreto-Lei n • 
nos vários cenários de crise, relack>nadas com o socorro e salvamento em 106!2002, da 13 de 
Prote-ção Civil. bem como todas as atividades descritas na Lei Orgànica abril 
dos Bombeiros e Proteção Ci\lU; colabofa com outras 
Ent1dades/lnst.11ulções no Arobito da Proteção Ctvil, relativamente vlstories 
a Estabelecimento.; colabora na elabOração de J>'anos de emergfncia e 

C.T.T.L/ C.S. 
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Munk:ipio de Viana do Cas1e1o - Mapa de Pessoal #}j 
C. T.T.L/C.S. C.T,T.C. ' 

Área de Formaçlo J 1 Ab1bul,;6es, Competências, AtlY- Académica a/ou 
CMnlla c:alllgorta Profissional j 1 1 1 i j l i Atull Atual 

} ~ - i 1 1 ~ 1 
2.0 comandante - Substi1ui nas suas aus6ncias e impedimentos o De acordo com o 

i 1 Comandan1e dos Bombeiros Municipais. coadju'llando nas atividades Decreto-Lei n.º 
definidas para aquela função. 10612002. de 13 de j 

abril o 1 o o o o 1 o o o o o 
Adjunto Ttcnk:o - Consiste na prestação de apoio e assessor.a técnica e 
operacional , ao comando da Companhia.Elaboração de estudos, 

, , informações, diretivas, planos, ordens e propos1as, tendo em via1a a 
preparação e a tomada de decisão e a supervisão da sua execução 
;Assegura o funcionamento permanente das operações do Corpo de 
Bombeiros;Garante. na área de intetvenção do Corpo de Bombeiros, a 
monitorização da situação, a respos1a às ocorrtncias e o empenhamento 
de mek>s e recuraoe; Elabora e mentem atualizadas nonnas operacionatS, 
planos e ordens de operações. Elabora estudos e propostas de .-ribito 
operacional; Garante os registos do pessoal do Co,po de Bombeiros no 

De acordo com o Recens.eamento Nacional -Bombeiros Portugueses. nos tem,os , f previstos no Decreto-lei n ° 49/2008, de 14 de março:Garante a gestão e Decreto-Lei n º 
manutenção do, processos indMduais: dos bombeiros; Elabora e executa 106/2002. de 13 de 

~ os programas e ações de formação; Elabora e e11.ecuta o ptano de abril 

instrução anual; Gere, controla e mentem os meios e rec:urSO$ do Corpo 
de Bombeiros.Planeta o apolo logfstieo em situação de carater 

i operacional,Garante a articulação e apoio As operações de .aoorro: 
.\$segura o funcionamento permanente das operações: Assegura • lo 
monitorização da respogta às ocorrhcias:Assegura o regislo cronológico 

'-dos alertas e ocorrtnclas, Organiza as comunicações da Companhia: 
Articula com os serviços competentes as mat6nas relativas .il rede de 
comunicações e lntorm4tlica. 

o 2 o o o o 2 o o o o o 
Bomt>.lro - Combate, os lnctnd10s; Prestar socorro is populações em ~ 
caso de lndnclios, inundações. desabamentos. abalroamentos e em todos ;i: 
os acidentes, catástrofes ou calamid.des; Prestar socorro a náufragos e 

1 fazer buscas subaquáticas. Exercer actividades de SOOOfTO e transporte de 
sinistrados e doentes, Incluindo a urgtncia pré•hosprlalar. Fazer a proteção ... 
00f1tra lnctndios em edificios pl.Olicos. casas de espetáculos • .i! 
dlvertimenlO plbltco e outros recintos, mediante solicitação e de acordo . 
com as normas em vigor, nomeadamente prestando serviço de vig1lància 

à durante a realização de eventos p(t)licos, Colaborar em outras atividades 
de proteção civil, no àmbrlo do exercício das funções especifus que lhes õ 
forem cometidas; Emitir. nos termos da lei, pareceres t6cnicos em mat6rta ;. 
de proteção contra lnctndios e outros sinistros;ExerC8f atividades de . .., 
fOfmaçlo clvica. com especial incidtncia nos domintos da pre'llençAo 1 contra o risco de inctndto e outros ac.ctentes domésticos: Participar ~ "' noutras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados e se 3 7 o o o o 10 o o o o o 'i <.) 

"' enquadrem nos seus fNls especlfteos li" ~ 12 • ano e aprovação V, 

2 V, 
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58 12 10 o o o 70 o o o o o rl! 
Eapeclallata de, lnformttica ~ Conceber e desenvolver a arquitectura e 
acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de tnfonnaçAo. 
assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da 
organização; definir os padrões de qualidade e avalia os impeles, . 
organizacional e tecnológico, dos sistemas de informação garantindo a .!,! 

normattzaçlo e fiabitKtade da Informação: organizar e manter dlsponlvels i 
os recursos Informacionais, nonnalizar os modelos de dados e estruturar o 
los conteldos e fluxos lnformaCtOnais da organização e definir as normas '.E 

licenciatura . 
de acesso e nlveis de confidenciatidade da informação, definir • lnformtltica ou afins 

.., . desenvotver as medidas necessWs à segurança . integridade da 1õ 
informação e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação de 3 
informação, realizar os estudos de suporte às decisões de implementação l: 
de processos e sistemas informáticos e à especificação e contrataç.lo de li" 
tecnok>gias e comunicação (TIC) e de empresas de prestação de serviços w 

do infonn6tk.a, oolaborer na dívulgaç.Ao de norma& de u1iliz:açAo e 
promover a formação e o apotO a ubhzado,es sobre os sistemas de 
informarão instalados ou DfOietados • o o o o o • o 2 o o 2 

10/12/2021 Secção de Administração de Pessoal Página 22 de 23 

135 



Município de Viana do Castelo - Mapa de Pessoal ~i 
C. T.T .L/C.S. C.T.T.C. ~r-\/ 

Álea de Fonnaçlo J 1 -
Abibu~, COmpetandas, AtMdades Académica e/ou 

Proftsslonal 1 f l i 
J j i 

J c.n.i,a c.lllgorla 

J I f Atual AIUII 

j i j 1 b . i ) ) 1.1 . . . 
Eapeciali.ta e» lnformi11ea Desenvolver projectos na área de 

~ 
engenharia de software cujas tarefas podemos referir: Anáhse do 1 
requisitos. concepção do modelo dos sistemas de Informação e sua 
implementação; Projecção o desenvolvimento do plataformas do 
integração entre das plataformas tecn~ógieas existentes ou a adquirir, 
Instalação e configuração dos S8fVidores de suporte a todas as tarefas Licenciatura 
executadas neste llmbilo, Desenvotver projectos na áfea do infra- Informática ou afins 
estruturas, cujas tarefas incluem: proJecção e lmP'ementação do 
estrattgias de segurança. confldencialldade e lnlegndade da informaçao /", 
armazenada e transportada n08 sistemas de informação e redes de 

1 comunicaç.ão existentes; definição de estratégias de gestão e 

1 manutenção da informação existente bem como mecanismos de 1 
2 o o o o o 2 o o o o o 

Ttcnk:o de lnformittc:1 • Instalar componentes de hardware e software, 

\ destgnadamente, de sistemas servidores, dispositivos de comunicações, 

estações de trabalho. periféricos e suporte lôgk:o utilitario, assegurando a 
respetiva manutenção e atuahzação, gerar e documentar as configurações 

e organizar e manter atualizado o arquivo dos manuais de instalação, 

operação e utilização dos stStemas e suportes lógicos de base; planificar a 

exploração, parametrizar a acionar o tx>m funck>namento. controlo e 

operação dos sistemas, computadores, periféricos e d~positivos de 

comunicações instalados, atrtbuir, optimizar e desafectar os recursos, -identificar as anomahas e desencadear .. ações de regularização ~ 

requeridas, zetar pelo cumprimento das normas de segurança física e ~ 1 
lógica e SMMa manutenção do equipamento e dos suportes de informação e 

; i 
dos.encadear e controlar os procedimentos regulares de salvaguarda da 1 . 

i " informação, nomeadamente cópias de segurança, de proteção da 8 
integridade e de recuperação da informação; apoiar os utilizadores finais ~ 
na oaerac.ão dos eaui amentos e no d1aan6stico e resoh1e.ào dos i! 
respetivos problemas. Prtljetar, desenvotver, instalar e modif'icar 
programas e aplicações informiticas, em conform,dade com as extg6ncias Formação adequada 
doa sistemas de informação definidos, com recurso aos suportes lógicos. 
ferramentas e linguagens apropriadas; instalar, configurar e assegurar a 

integração e teste de componentes. programas e produtos aplicacionais 
disponlveis no mercado; elaborar procedimentos e programas especlficos 

para a correta utihzaçào dos sistemas operattvos e adaptação de suportes 
lógicos de base, por forma a optimizar o desempenho e facilitar a 
operação dos equipamentos e das aplicações; desenvolver e efetuar 

testes unitários e de integração dos programas e das aplicações, de forma 

o garanti, o 98\J correto funcionamento • realizar a respetiva 
documentação e manutenção: colaborar na formação e prestar apo;o aos 

utihzador86 na programação e execução de procedimentos pontuais de 
interrogação de ficheiros e bases de dados. na organllação e manutenção 
de pastas de arquivo e na operação dos produtos e apOcações de mtero-

inform*ica disponíveis. Incumbe especificamente 80 ttcnico de 
informát1ca-adjun10 realizar as tarefas genericamente cometidas 800 

écnicos de 1nformãtica sob a supervisão destes ou de especialistas de 

informalica, em particular no que respeita ao apoio de utihzad°'es à 
operação de computadores e ao suporte e programação de sistemas de 
mjrr ..... lnfnr,n~;,.,. 4 1 o o o 1 5 o o o o o 

1311 328 118 o o 28 1639 23 51 10 o 64 o 
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