
Serviço das contraordenações e 
execuções fiscais

Divisão da 
Contratação 
Pública e do 

Inventário 
Municipal                           

(DCI)

Serviço de compras e concursos

Serviço do inventário municipal

Serviço de atas e apoio aos órgãos 
municipais

Serviço expediente geral e arquivo 
documental

Divisão dos 
Serviços Jurídicos 

e de Património                             
(DSJP)

Serviço de apoio jurídico e do 
contencioso

Serviço de registos, seguros e 
património municipal

Departamento de 
Finanças e 

Modernização 
Administrativa      

(DFMA)

Serviço de contabilidade Divisão de 
Finanças e 
Orçamento 
Municipal                             

(DFO)
Serviço de taxas e licenças

Serviço de tesouraria

Serviço de modernização 
administrativa e qualidade Divisão de 

Informática e de 
Modernização 
Administrativa                            

(DIMA)

Serviço de informática e novas 
tecnologias

Serviço de atendimento do balcão 
único

Divisão de 
Urbanismo                             

(DU)

Serviço administrativo

Serviço de licenciamento e gestão 
urbanística

Serviço técnico florestal

Serviço de promoção desportiva e 
gestão de equipamentos 

desportivos

Serviço de museus

Divisão de Ação 
Social e Saúde                               

(DASS)

Divisão de 
Desporto e 

Associativismo                              
(DDA)

Serviço de apoio ao 
associativismo

Serviço de promoção de eventos

Serviço de saúde, ação social, 
igualdade e parceiras solidárias

Serviço de gestão de 
arrendamentos do parque 

habitacional social

Divisão de 
Educação e 
Juventude                              

(DEJ)

Serviço de gestão escolar

Serviço de intervenção sócio-
educativa

Serviço de cidadania e juventude

Serviço de Ação Cultural

Divisão de Cultura                         
(DC)

Serviço de gestão de bibliotecas

Serviço de arquivo municipal

Serviço de obras e gestão de 
espaço público

Serviço de manutenção de vias e 
arruamentos

Serviço de Sinalização e Trânsito

Serviço de transportes, 
equipamentos e oficinas

Divisão de 
Planeamento e de 

Gestão de 
Cofinanciamento 
de Investimento                                

(DPGCI)

Serviço de planeamento e 
ordenamento do território

Serviço de gestão de 
cofinanciamento de investimento

Câmara MunicipalGabinete de Comunicação e Relações Públicas

PresidenteGabinete de Promoção Turística
Gabinete de Empreendedorismo e Promoção do DesenvolvimentoGabinete de Fiscalização Municipal

Gabinete de Autoridade Veterinária Municipal

Gabinete de informação Geográfica e Avaliação 
Patrimonial

Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação

Departamento de 
Administração 

Geral e 
Coordenação 

Jurídica      
(DAGCJ)

Divisão 
Administrativa e de 
Apoio aos Ógãos 

Municipais                             
(DAAO)

Gabinete de Proteção Civil

Divisão de Obras                                
(DO)

Serviços de estudos, projetos e 
topografia

Departamento 
de Obras e 

Planeamento                               
(DOP)

Serviço administrativo

Departamento de 
Educação, Cultura, 

Ação Social e 
Desporto      
(DECAD)

Serviço de recursos humanos Divisão de Gestão 
de Recursos 

Humanos e da 
Formação                          

(DRHF)

Serviço de segurança e higiene no 
trabalho

Serviço de avaliação do 
desempenho e de formação

Legenda:

Vereadores

Serviços dos operativos e de apoio 
logístico

Divisão de 
Serviços 

Operativos                                
(DSO)

Serviço de armazém

Serviço de energia

Serviços

unidades orgânicas nucleares - Departamentos Municipais
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Gabinetes de apoio

Subunidades orgânicas


