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 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Despacho n.º 6948/2020

Sumário: Alteração da estrutura orgânica flexível do Município de Câmara de Lobos.

Alteração da estrutura orgânica flexível do Município de Câmara de Lobos

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6, do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, conjugado com a alínea b) do n.º 1, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino a publicação em Diário da República do presente despacho, com a estrutura 
orgânica flexível aprovada por deliberação da reunião de Câmara de 12 de junho de 2020, com as 
respetivas atribuições e competências, conforme infra indicado:

1) Dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, a manutenção de 4 unidades orgâ-
nicas flexíveis; a alteração de 2 unidades orgânicas flexíveis; a alteração do Serviço Municipal de 
Proteção Civil; e a criação do Serviço Municipal de Veterinária.

2) Que a liderança das 4 unidades orgânicas flexíveis que se mantêm, continuem a ser che-
fiadas por dirigentes intermédios de 2.º grau, conforme a seguir se dispõe:

a) Divisão de Desenvolvimento Social, chefiada por um dirigente intermédio de 2.º grau;
b) Divisão de Gestão Financeira, chefiada por um dirigente intermédio de 2.º grau;
c) Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento, chefiada por um dirigente intermédio 

de 2.º grau;
d) Divisão de Gestão Administrativa, chefiada por um dirigente intermédio de 2.º grau.

3) Que se promova a alteração das 2 unidades orgânicas flexíveis, nos termos infra:

a) Divisão de Obras Municipais e Conservação, anteriormente chefiada por um dirigente in-
termédio de 3.º grau, para um dirigente intermédio de 2.º grau;

b) Divisão de Ordenamento do Território, anteriormente chefiada por um dirigente intermédio 
de 3.º grau, para um dirigente intermédio de 2.º grau.

4) Que se proceda com a clarificação de atribuições e competências do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, conforme disposto no Decreto -Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, liderado por um coor-
denador municipal de proteção civil, diretamente dependente do executivo municipal.

5) Que se crie o Serviço Municipal de Veterinária, liderado por um médico veterinário, direta-
mente dependente do executivo municipal.

6) Que se conservem as atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis de 
2.º grau que se mantêm inalteradas.

7) Que se proceda com a alteração das atribuições e competências da Divisão de Obras 
Municipais e Conservação e da Divisão de Ordenamento do Território, conforme inframencionado:

i) Divisão de Obras Municipais e Conservação:

A Divisão de Obras Municipais e Conservação depende diretamente do executivo municipal, 
competindo -lhe:

a) Organizar e preparar os procedimentos para a concretização e operacionalização das po-
líticas e deliberações municipais no que concerne à execução de obras municipais;

b) Identificar e propor ao executivo municipal obras públicas necessárias ao desenvolvimento local;
c) Colaborar na atualização do cadastro das obras e infraestruturas municipais, assim como 

dos cadastros de património municipal edificado e seu estado de conservação;
d) Coordenar, planear, acompanhar, fiscalizar o controlo técnico e financeiro das obras mu-

nicipais;
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e) Preparar toda a documentação necessária para abertura dos procedimentos de contratação 
pública de empreitadas;

f) Prestar apoio técnico à execução de obras, à concretização de acordos de execução ou 
outros projetos a executar em parceria com as juntas de freguesia do município;

g) Auxiliar na elaboração de projetos de execução, que inclui os projetos de especialidades;
h) Auxiliar as restantes unidades orgânicas da autarquia no fornecimento de documentação e 

informação para envio a entidades externas;
i) Prestar apoio técnico para elaboração de candidaturas a fundos comunitários ou outras 

candidaturas a financiamentos nacionais ou regionais;
j) Coordenar e preparar toda a documentação administrativa, respeitante a uma empreitada, 

designadamente, auto de consignação, comunicação prévia de abertura de estaleiro, autos de 
medição, auto de receção provisória, auto de receção definitiva parcial, auto de receção definitiva, 
revisões de preços, liberações de garantias bancárias.

k) Elaborar e emitir parecer de Plano de Segurança e Saúde, de Desenvolvimento Plano de 
Segurança e Saúde ou da adequabilidade Fichas de Procedimentos de Segurança, das empreitadas, 
incluindo fiscalizar as obras, complementando com reuniões, visitas às obras, relatório de visita à 
obra, elaboração da ata, e preparar toda a documentação obrigatório prevista nas respetivas Leis 
em vigor.

l) Proceder à análise e revisão de projetos de obras públicas municipais;
m) Acompanhar os processos de expropriação;
n) Estimar custos de estudos que sustentem decisões de elaboração de projetos por entidades 

externas.
o) Preparar e assegurar a execução de obras municipais por administração direta;
p) Elaborar mecanismos de manutenção e conservação de infraestruturas, equipamentos e 

vias de comunicação da responsabilidade do município;
q) Promover e utilizar os meios humanos e logísticos municipais, quando possível, na conser-

vação e manutenção do património municipal;
r) Fiscalizar e controlar os custos, qualidade e prazo das obras e serviços executados;
s) Assegurar e fiscalizar a distribuição de materiais nas diversas obras;
t) Apoiar na análise de pedidos de empresas concessionárias para execução de trabalhos na 

via pública sob jurisdição do município;
u) Promover a execução e conservação da rede de sinalização horizontal e vertical;
v) Apoiar e acompanhar tecnicamente as obras a realizar nas juntas de freguesia;
w) Colaborar com os demais serviços municipais na operacionalização de eventos de interesse 

municipal.

ii) Divisão de Ordenamento do Território

A Divisão de Ordenamento do Território depende diretamente do executivo municipal, competindo -lhe:

a) Efetuar o planeamento da gestão urbanística do território, ocupação do solo e reabilitação 
e regeneração urbana;

b) Promover estudos e os planos municipais de ordenamento estratégico;
c) Assegurar a execução dos instrumentos de gestão do ordenamento do território e acompa-

nhar e coordenar a sua realização e revisão;
d) Efetuar o levantamento arquitetónico do património municipal edificado;
e) Garantir a recolha dos pareceres e informações técnicas necessárias à atuação da unidade 

orgânica;
f) Analisar estudos com impacto no território concelhio;
g) Garantir a execução dos processos de obras particulares, trânsito e mobilidade, publicidade 

e ocupação da via pública, toponímia e fiscalização;
h) Garantir a execução dos processos de ambiente e saúde pública, educação ambiental e 

conservação da natureza, espaços verdes/jardins, cemitérios e mercados municipais, limpeza 
urbana e remoção de viaturas abandonadas na via pública.
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A. Nos domínios da realização de operações urbanísticas e respetivas utilizações, compete -lhe:

a) Garantir a execução dos instrumentos de gestão do território e legislação aplicável;
b) Instruir, analisar e informar os processos inerentes à realização de operações urbanísticas, 

incluindo pedidos de informação prévia e condicionamentos;
c) Instruir, analisar e informar os processos referentes a operações de transformação fundiária, 

incluindo destaques, emparcelamentos, fracionamentos, reparcelamentos, anexação e desanexação 
de parcelas, retificação de extremas, divisão física e extração de áreas, os pedidos de certificação 
em regime de propriedade horizontal, comunicações prévias para alojamento local;

d) Instruir, analisar e informar os processos referentes a pedidos de autorização instalação de 
infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações e respetivos acessórios (antenas);

e) Emitir pareceres e autorizações prévias de instalação de diversas atividades, como sejam 
indústria, explorações pecuárias, empreendimentos turísticos e farmácias;

f) Preparar elementos complementares e definir procedimentos referentes às situações ante-
riores, como sejam notificações, mandados de notificação, autos, certidões, editais, alvarás e outros 
documentos desenhados ou escritos, incluindo a análise de caso e respetiva informação técnica;

g) Calcular taxas e compensações inerentes à realização de operações urbanísticas e demais 
identificados acima, para efeitos de liquidação e cobrança das receitas respetivas;

h) Preparar o fornecimento de cópias de projetos de construção ou loteamento, cartas ou 
plantas e outros elementos da divisão;

i) Realizar levantamentos de campo, vistorias e visitas no âmbito dos assuntos da divisão;
j) Apoiar tecnicamente as intervenções urbanísticas de carácter social, nomeadamente na 

análise técnica, na elaboração de peças desenhadas e escritas complementares e na elaboração 
de projeto de arquitetura;

k) Elaborar projetos de arquitetura e outras peças desenhadas ou escritas de apoio à concre-
tização das obras municipais ou à celebração de contratos de relevância para o município;

l) Identificar prédios devolutos, degradados e em ruína, bem como avaliar o estado de con-
servação do edificado para efeitos de aplicação de impostos municipais e benefícios fiscais, pela 
divisão competente;

m) Garantir o envio de dados para entidades externas nos termos do artigo 128.º do CIMI.

B. No domínio da fiscalização:

a) Fiscalizar e informar, sobre o cumprimento das disposições legais e regulamentares apli-
cáveis, bem como de decisões camarárias, as obras em execução no concelho com vista à 
concretização de operações urbanísticas e respetivas utilizações, incluindo as obras de escassa 
relevância urbanística;

b) Fiscalizar e informar sobre as edificações existentes com vista a identificar e prevenir os 
perigos que da sua realização ou falta de manutenção possam resultar para a saúde e segurança 
das pessoas;

c) Fiscalizar e informar sobre a conclusão da realização das operações urbanísticas em con-
formidade, para efeitos de libertação de garantias bancárias e cauções;

d) Fiscalizar e informar sobre a conclusão da execução das operações urbanísticas, nomea-
damente o levantamento do estaleiro e a respetiva limpeza e manutenção do local em condições 
adequadas;

e) Fiscalizar o cumprimento de disposições legais e regulamentares e de decisões superiores, 
nas demais áreas de atuação da divisão, como sejam a publicidade e ocupação da via pública;

f) Fiscalizar os poços e tanques, bem como instruir analisar e informar a situação, com vista a 
garantir o cumprimento de disposições legais e regulamentares aplicáveis, que obrigam a que se 
encontre vedado ou coberto, bem como garantir que se mantém atualizado o respetivo cadastro 
no município;

g) Colaborar com as demais divisões na fiscalização de outros assuntos, quando necessário;
h) Elaborar elementos complementares às informações, como sejam notificações, mandados 

de notificação, autos e certidões.
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C. No domínio da publicidade e ocupação da via pública ou da utilização da via pública para 
realização de atividades diversas:

a) Instruir, analisar e informar os processos referentes a publicidade de ocupação da via pública;
b) Instruir, analisar e informar os processos referentes a instalações no solo e subsolo;
c) Instruir, analisar e informar os processos referentes a venda ambulante, comércio e prestação 

de serviços de carácter não sedentário; bem como os processos referentes à realização de diver-
timentos na via pública, incluindo arraiais e eventos, provas desportivas; e recintos improvisados 
e itinerantes bem como recintos de diversão provisória;

e) Propor a localização e a organização de espaços para venda ambulante, comércio e pres-
tação de serviços de carácter não sedentário, feiras, exposições e semelhantes;

f) Colaborar na realização de regulamentação municipal das áreas anteriores.

D. No domínio do planeamento urbano e ordenamento do território, compete -lhe:

a) Realizar estudos e análises do território, com vista a definir políticas de intervenção estra-
tégica;

b) Desenvolver ações e instrumentos de planeamento urbano e gestão do território nos do-
mínios do ordenamento do território, reabilitação e regeneração urbana, reconversão de áreas 
degradadas ou de construção ilegal, arranjos exteriores e tratamento paisagístico, conceção da 
rede viária municipal e outras infraestruturas de acessibilidade e transportes proteção, bem como 
valorização dos recursos locais;

c) Elaborar os instrumentos de gestão do território de nível municipal ou intermunicipal;
d) Colaborar na elaboração de regulamentação municipal na área do ordenamento do território 

e urbanismo.

E. No domínio do ambiente, salubridade e saúde pública, compete -lhe:

a) Assegurar a limpeza e manutenção dos jardins e outros espaços verdes, equipamentos e 
demais espaços de utilização pública;

b) Identificar as anomalias e necessidades de intervenção com trabalhos específicos ou obras 
nos jardins;

c) Instruir, analisar e informar as reclamações relacionadas com questões de ambiente, saúde 
pública e gestão de resíduos, incluindo resíduos de construção de demolição;

d) Colaborar na análise ou na elaboração de planos de gestão de resíduos, quando solicitado;
e) Apoiar na identificação, análise, informação e notificação de proprietários de terrenos priva-

dos fora do perímetro florestal, com vista a garantir o controlo da limpeza dos mesmos para evitar 
propagação de incêndios florestais;

f) Assegurar a limpeza dos terrenos municipais para evitar a propagação de incêndios florestais;
g) Assegurar a limpeza e a desobstrução de ribeiros nas zonas urbanas, incluindo identificar 

a carência de meios e propor a contratação externa para colmatar a situação;
h) Apoiar os serviços internos ou externos no controlo integrado de pragas ou outras espécies 

nocivas no âmbito da higiene urbana, quando solicitado;
i) Executar ações de educação e informação pública com vista a sensibilizar para a importância 

da conservação da natureza, do combate à poluição, da preservação da qualidade ambiental, da 
salubridade e saúde pública;

j) Colaborar com os serviços internos ou externos no âmbito da salubridade e saúde pública; 
do controlo da detenção de animais de companhia ou pecuária, quando solicitado;

k) Instruir, analisar e informar os processos relacionados com ruído ambiente;
l) Instruir, analisar e informar processos referentes às águas balneares, controlo da qualidade 

da água para consumo e da qualidade do ar,
m) Garantir a preparação e a manutenção do bom funcionamento dos espaços balneares 

quando não concessionados ou acompanhar a respetiva concessão.
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F. No domínio âmbito dos mercados e cemitérios municipais, compete -lhe:

a) Instruir, analisar e informar os processos relacionados com os cemitérios ou mercados 
municipais;

b) Garantir a atualização do cadastro dos espaços, nomeadamente a identificação dos respe-
tivos concessionários e usuários, dos cemitérios municipais;

c) Garantir a manutenção, com vista a assegurar a devida higiene e limpeza, e o funcionamento 
dos cemitérios e mercados municipais;

d) Identificar as anomalias e necessidades de intervenção com trabalhos específicos ou 
obras; e identificar as necessidades de materiais ou equipamentos para o bom funcionamento dos 
espaços.

G. No domínio do trânsito e mobilidade, compete -lhe:

a) Desenvolver modelos de tráfego e de avaliação dos impactos da utilização da rede viária 
e monitorização das medidas de política de mobilidade;

b) Elaborar estudos de mobilidade e planos de mobilidade e transportes;
c) Instruir, analisar e informar os processos relacionados com o trânsito, fluxos rodoviários, 

estacionamento e sinalização;
d) Instruir, analisar e informar os processos referentes a condicionamentos de trânsito motivados 

pela ocupação da via pública para realização de trabalhos e obras diversas, incluindo aberturas 
de vala;

e) Manter atualizado o cadastro das vias e respetiva sinalética;
f) Colaborar com os serviços na identificação de necessidades de stock, nomeadamente iden-

tificando quantidades e características, com vista à aquisição da respetiva sinalética;
g) Coordenar a marcação da sinalética rodoviária;
h) Promover, executar e garantir a fiscalização do cumprimento da regulamentação da recolha 

de viaturas;
i) Instruir, analisar e informar os processos referentes a viaturas abandonadas na via pública 

ou em estacionamento abusivo, reclamações relacionadas com trânsito e acidentes de trânsito, 
licenças para transporte em táxis e processos relacionados com o varadouro de barcos.

H. No domínio da toponímia e numeração de polícia, compete -lhe:

a) Instruir, analisar e informar os processos no âmbito da toponímia e numeração de polícia;
b) Manter atualizado o cadastro da toponímia e numeração de polícia;
c) Garantir o envio das alterações referentes à toponímia e numeração de polícia para as 

entidades externas nos termos da legislação aplicável (artigo 128.º do CIMI);
d) Colaborar com os serviços na identificação de necessidades de stock, nomeadamente 

identificando quantidades e características, com vista à aquisição da respetiva sinalética.

8) Que se proceda com as seguintes clarificações e alterações às atribuições e competências 
do Serviço Municipal de Proteção Civil (doravante designado SMPC:

O Serviço Municipal de Proteção Civil é liderado por um coordenador municipal de proteção 
civil, diretamente dependente do executivo municipal, competindo -lhe executar as atividades de 
proteção civil de âmbito municipal, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação rece-
bida nesta matéria.

A. Nos domínios da prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades, compete ao SMPC:

a) Realizar estudos técnicos com vista à identificação e avaliação dos riscos, à escala do 
Município, que possam afetar o território administrado, em função da magnitude estimada e do 
local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, a avaliar e 
minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis;

b) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados, na alínea anterior;
c) Operacionalizar e acionar sistemas de alerta e aviso de âmbito municipal;
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d) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para 
a proteção civil;

e) Articular e colaborar com as restantes unidades orgânicas, e em função das respetivas 
áreas de atuação e competências atribuídas por lei, na resolução de situações emergentes com 
potencial de constituir e/ou por em causa a segurança de pessoas e bens, constituindo -se, sub-
sequentemente, como o serviço coordenador da ação de proteção civil, face à ocorrência de um 
incidente confirmado ou na eminência de acidente grave ou catástrofe;

f) Assegurar o cumprimento de todas as competências e atribuições, previstas no Regulamento 
Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, e adstritas ao SMPC.

B. Nos domínios do planeamento e apoio às operações, compete ao SMPC:

a) Elaborar planos prévios de intervenção e os planos de coordenação dos eventos, de âmbito 
municipal;

b) Analisar e emitir parecer acerca dos planos de evacuação em situações de emergência, no 
âmbito do processo de licenciamento de recintos improvisados;

c) Preparar e executar exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de 
todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil;

d) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no município, 
bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência e à respetiva resposta;

e) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando 
as populações face aos riscos e cenários previsíveis;

f) Fomentar o voluntariado em proteção civil;

C. Nos domínios da logística e comunicações, compete ao SMPC:

a) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes 
no concelho, com interesse para as operações de proteção e socorro;

b) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro e apoiar logisticamente 
a sustentação das operações de proteção e socorro;

c) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em caso de acidente grave 
ou catástrofe;

d) Planear e gerir os equipamentos de telecomunicações e outros recursos tecnológicos do 
SMPC;

e) Manter operativa, em permanência, a ligação rádio à rede estratégica de proteção civil 
(REPC);

f) Assegurar o funcionamento da sala municipal de operações e gestão de emergências nos 
termos da lei em vigor.

D. Nos domínios da sensibilização e informação pública, compete ao SMPC:

a) Realizar ações de sensibilização e divulgação sobre a atividade de proteção civil;
b) Promover campanhas de informação junto dos munícipes sobre medidas preventivas e 

condutas de autoproteção face aos riscos existentes e cenários previsíveis;
c) Difundir, na iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações e 

procedimentos a ter pela população para fazer face à situação.

9) As seguintes atribuições e competências ao Serviço Municipal de Veterinária, liderado por 
um médico veterinário, diretamente dependente do executivo municipal:

a) Colaborar com os serviços regionais de veterinária, autoridades administrativas e policiais, 
autoridades de saúde, Proteção Civil e sociedades protetoras dos animais municipais ou regionais;

b) Coordenação e direção do Centro de Recolha Oficial;
c) A realização das campanhas de profilaxia antirrábica;
d) A promoção da recolha de cadáveres de animais de companhia e errantes, nos domicílios, 

nas vias e locais públicos;
e) A monitorização das populações de animais errantes;
f) A coordenação das vistorias ao domicílio no âmbito da higiene habitacional e bem -estar 

animal de animais de companhia;
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g) A coordenação da recolha, e transporte de animais de companhia e errantes para o CRO, 
nos termos da legislação aplicável;

h) A intervenção em outras situações em que se verifiquem irregularidades na preservação da 
saúde animal e ou do bem -estar animal;

i) Colaborar nos processos de licenciamento da atividade pecuária e nos processos de per-
missão administrativa de alojamento para hospedagem de animais de companhia, de acordo com 
a legislação aplicável;

j) A participação na Comissão Técnica de Classificação para a avaliação dos Centros de Aten-
dimento Médico -Veterinário (CAMV), nos termos da legislação aplicável;

k) A supervisão das atividades dos CAMV, e das entidades que exploram alojamentos para 
hospedagem de animais de companhia.

l) Colaborar com as autoridades regionais de veterinária e atividades económicas, no âmbito 
da saúde pública, higiene e segurança alimentar, nos processos de:

i) Controlo higiossanitário regular a veículos de transporte de animais e de produtos de origem 
animal, e de venda ambulante;

ii) Controlo higiossanitário regular de talhos, de peixarias e de outros estabelecimentos de 
fabrico, transformação, conservação, armazenamento ou comercialização de animais ou produtos 
de origem animal e seus derivados;

iii) Controlo higiossanitário dos locais, dos animais expostos e dos produtos de origem animal 
comercializados em eventos ocasionais;

iv) A emissão de parecer a projetos de instalação de estabelecimentos de fabrico, transfor-
mação, conservação, armazenamento ou comercialização de produtos de origem animal e seus 
derivados;

v) Em vistorias de licenciamento de estabelecimentos de fabrico, transformação, conservação, 
armazenamento ou comercialização de produtos de origem animal e seus derivados;

vi) Em situações onde esteja em causa a saúde e ou a segurança pública, no âmbito da inte-
ração homem -animal.

10) Considerando que o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, estabelece que a comissão de serviço dos cargos dirigentes cessa por extinção ou 
reorganização da unidade orgânica, salvo se for expressamente mantida a comissão de serviço 
no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda, determino:

10.1) A manutenção das comissões de serviço dos dirigentes intermédios de 2.º grau, nos 
seguintes moldes:

a) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 2.º grau, da 
Divisão de Desenvolvimento Social.

b) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 2.º grau, da 
Divisão de Gestão Financeira.

c) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 2.º grau, da 
Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento,

d) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 2.º grau, da 
Divisão de Gestão Administrativa.

10.2) A cessação das comissões de serviço dos dirigentes intermédios de 3.º grau, nos se-
guintes moldes:

a) Cessa a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 3.º grau, da divisão 
de obras municipais e conservação.

b) Cessa a comissão de serviço do titular do cargo dirigente intermédio de 3.º grau, da divisão 
de ordenamento do território.

17 de junho de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro 
Emanuel Abreu Coelho.
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