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Santos; Hugo Miguel Antas; Hugo Ramos Ribeiro; Idalina Marcelino 
Ferreira Margarido; Idalina Soares Carreira; Idalino António Serra 
Eustáquio de Carvalho; Ilídio José Pinho Almeida; Isabel Maria Monteiro 
Baleira Bernardo; Jerónimo Francisco Branco; João Alberto Duarte 
Pinto; João Augusto Quintino Tibeiro; João Azevedo Lima Tacanho; 
João Carlos Carvalheira Martins; João Custodio Pinheiro Frade; João 
Francisco de Almeida Balegas; João Manuel Alcobia Gonçalves Bento; 
João Manuel Sacoto Gomes Costa; João Manuel Santos Balseiro; João 
Manuel Silva Prata; João Miguel Alves Rodrigues; João Paulo Guerra 
Damiaes; João Paulo Jesus Madeira; João Ventura Oliveira Marques; 
Joaquim Costa Martins; Joaquim Domingos Anjos Oliveira; Joaquim 
Hipólito Banha de Carvalho; Joaquim Jaime Silva Vintém; Joaquim 
Manuel Cardoso Morgado; Joaquim Manuel Mira Almeida; Joaquim 
Manuel Pereira Forno; Joaquim Manuel Silva Tábuas; Joaquim Nunes 
David; Joaquim Vicente Ramalho; Jorge Alexandre Simões Jacob; Jorge 
Manuel Silva Pinto; José Alberto Batista Godinho Branco; José Carlos 
Balseiro Almeida; José Carlos Gomes de Jesus; José Carlos Nicolau 
Nogueira; José Carlos Silva Nunes; José Carlos Trindade da Luz Men-
des; José Dores Guerreiro; José Fernando Dourado Martins; José Fran-
cisco Dias Ferreira; José Joaquim Amador Pereira; José Joaquim Silva 
Pinto Borges; José Júlio Borges Firme Brito; José Luís Barroso; José 
Luís Ferreira; José Luís Gomes; José Manuel Santos Mendes; José 
Manuel Santos Pinho; José Mendes Marques; Júlia Maria Bastos dos 
Santos Silva; Júlio Manuel Costa Fernandes; Laurentina dos Santos 
Almeida; Lídia Maria Gervásio Martinho; Lúcio Flávio Fernandes 
Garcia Alves; Ludgero Martinho Lourenço Silva; Luís Antero Silva 
Garrett; Luís António Pinheiro Oliveira Vieira; Luís Caramujo Ribeiro; 
Luís Fernando Ferreira; Luís Fernando Vilhena Isidro; Luís Filipe Silva 
Batista; Luís Manuel Crespo Courinha Pereira; Luís Manuel Pereira 
Mendinhos; Luís Mariano Jesus Sobral; Luís Miguel Santos Manhoso 
Morgado; Luís Pedro Saraiva Dias Ferreira; Luísa Maria Gonçalves 
Cândido Arcanjo Ribeiro; Manuel Graciano Reis; Manuel Lima da Silva 
Berto Godinho; Manuel Martins Rego; Marcolina Duarte Veiga; Maria 
Adelaide Claro Rampa; Maria Adelaide Santos Cabral; Maria Alice 
Claro Santos Ramires; Maria Augusta Lopes Galucho Balseiro; Maria 
Cândida Nunes Santos Balegas; Maria Conceição Sousa Ventura Tadeu; 
Maria Elisabete Lino Duarte; Maria Fátima Magoito Godinho Silva; 
Maria Fernanda Correia Ramos Paulino; Maria Lurdes Mansidão Bar-
rinha; Maria Lurdes Rodrigues Silva Serrão; Maria Luz Amaral Silva; 
Maria Manuela Silva Borges Pinto; Maria Rosário Rodrigues Ventura; 
Mariana Sousa Louro; Mário da Costa Martinho; Mário Manuel Bairros 
Futre Viegas; Milena Manuela Correia Paulino Neves; Nuno Filipe 
Alves Garrete; Nuno Miguel Salvaterra Carvalho; Nuno Sérgio Gomes 
David; Paula Henriques Costa; Paulo Alexandre Gaspar Rosa de Sousa 
Matias; Paulo Alexandre Simões Afonso; Paulo Diogo Dourado Moreira 
Fernandes; Paulo Jorge Bastos Silva; Paulo Jorge Jordão Brás; Paulo 
Jorge Sobral Vilhena; Paulo Miguel Bravo Ribeiro; Raul Manuel Tan-
ganho Chocalho; Renato José Silva Vintém; Renato Paulo Gouveia 
Macedo; Ricardo Borges Paulino Ramos; Ricardo Manuel Santos Mo-
reira; Rita Maria Leal da Graça Silva; Rogério Paulo Viegas Alves; Rosa 
da Silva Melo; Rosa Maria Barroso; Rosa Mariana Piçarra de Oliveira; 
Ruben Filipe Martinho Rodrigues; Rui Manuel Gomes Antonico; Rui 
Manuel Ribeiro Machado Amorim; Rui Manuel Silva Ricardo; Sandra 
Isabel Basílio Martins; Sandra Isabel Severo Cantante Ferreira; Sérgio 
Eduardo Cabrita Ferrão; Sílvia Maria Monteiro Barroca Neves; Sónia 
Cristina Simões Conceição; Sónia Maria Oliveira Marques; Susana 
Manuela Gouveia Pessoa; Teresa Isabel Cação Carlos Mendinhos; Teresa 
Maria Ferreira Domingos; Tomé Octávio Mendes Saltão; Valdemar 
Duarte Lança; Valdemar Miranda Rodrigues; Válter Miguel Silvestre 
Reis; Vera Lúcia Sousa Simões; Vera Sofia Santos Mendes Santos; 
Vítor Manuel Anjos Oliveira; Vítor Manuel Marques Silva.

17 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 
Canta.
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 4812/2014

Projeto de Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral
e Sindical do Município de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12.09, torna -se público, que em conformidade com o disposto no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, se encon-
tra em apreciação pública pelo prazo de 30 dias a contar da data da 
publicação no Diário da República, o Regulamento de Propaganda 
Política, Eleitoral e Sindical do Município de Odemira, aprovado por 

unanimidade em Projeto, em reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2014 e em sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada em 28 de fevereiro de 2014, o qual 
a seguir se transcreve.

No decurso desse período o Projeto de Regulamento de Pro-
paganda Política, Eleitoral e Sindical do Município de Odemira, 
encontra -se disponível para consulta nos serviços de atendimento 
ao público da Câmara Municipal de Odemira, onde poderá ser 
consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, bem como 
no sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), devendo 
quaisquer sugestões, serem formuladas por escrito e dirigidas à 
Câmara Municipal de Odemira até às 16:00 horas do último dia 
do prazo acima referido.

28 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral e Sindical 
do Município de Odemira

Preâmbulo
A Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com as alterações vigentes, veio 

estipular as regras relativas à afixação e inscrição de mensagens de 
propaganda, atribuindo às autarquias, no âmbito das competências das 
Câmaras Municipais a execução regulamentar das matérias vertidas 
nesse diploma legal.

Nesse sentido foi elaborado o presente Regulamento com o objetivo 
de proceder ao preenchimento da moldura legal delineada pelo diploma 
habilitante, concretizando critérios e procedimentos com vista à execução 
prática do seu regime.

A linha orientadora do texto ora apresentado não poderia deixar 
de ser a salvaguarda da liberdade de propaganda enquanto vertente 
da liberdade de expressão consagrada nos artigos 13.º, 37.º e nas 
alíneas a) e b) do artigo 113 n.º 3.º da CRP, tanto na sua manifestação 
substantiva, enquanto direito de manifestar o próprio pensamento 
como também no seu aspeto instrumental enquanto livre utilização 
dos meios através dos quais esse pensamento pode ser difundido, no 
caso em apreço para o efeito de fazer propaganda de caráter político-
-partidário e sindical.

A liberdade de expressão, que representa a primeira vertente do direito 
fundamental de expressão do pensamento, abarca a liberdade de afixação 
ou inscrição mural de propaganda politica.

Neste contexto, importa assegurar a adequada compatibilização 
entre a liberdade de expressão, exercida através da afixação ou ins-
crição mural de material de propaganda politica e todo um conjunto 
de valores também constitucionalmente tutelados, alguns dos quais 
com a categoria de direitos fundamentais: o direito de propriedade 
privada, a proteção do património cultural e artístico, a paisagem, 
o meio ambiente, a paz e a tranquilidade públicas, a segurança, a 
liberdade de circulação, a salubridade pública e a imparcialidade dos 
agentes e serviços públicos.

A solução da situação de “conflito” deverá encontrar -se no quadro 
da unidade da Constituição, mediante a harmonização tão equili-
brada quanto possível dos preceitos divergentes, prosseguindo -se a 
realização da sua concordância pratica no respeito pelo critério da 
proporcionalidade na distribuição das “compressões” dos direitos 
em confronto.

As leis restritivas dos direitos fundamentais tem de revestir caráter 
geral e abstrato e não podem ter efeitos retroativos, devendo as res-
trições limitar -se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos, não podendo, em caso algum, 
diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 
constitucionais.

Subjacente à elaboração do presente Regulamento encontra -se, ainda, 
o esforço de harmonização e compatibilização da liberdade de propa-
ganda política e sindical com a necessária salvaguarda do equilíbrio 
urbano e ambiental e a ponderação dos demais interesses e valores 
elencados no artigo 4.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com as alte-
rações vigentes.

Sobre o presente projeto de Regulamento foram ouvidas as várias 
forças políticas e partidárias do Concelho de Odemira nos termos do 
artigo 117.º do Código de Procedimento Administrativo, tendo sido 
o mesmo, concomitantemente submetido, nos termos do disposto no 
artigo 118.º do mesmo diploma, a apreciação pública pelo prazo de 
30 (trinta) dias.
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CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no ar-
tigo 11.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com as alterações vigentes.

Artigo 2.º
Objeto, âmbito da competência e responsabilidade de gestão
O presente Regulamento, sob responsabilidade de gestão do Município 

de Odemira, define o regime a que fica sujeita a afixação ou inscrição 
de mensagens de propaganda política, eleitoral e sindical em todo o 
Concelho de Odemira.

Artigo 3.º
Noções

Para efeitos do presente Regulamento, entende -se por:
a) Propaganda política: a atividade de natureza ideológica ou parti-

dária de cariz não eleitoral que visa diretamente promover os objetivos 
desenvolvidos pelos subscritores;

b) Propaganda eleitoral: toda a atividade que vise diretamente pro-
mover as candidaturas, seja atividade dos candidatos, dos subscritores 
das candidaturas, ou de partidos políticos que apoiem as diversas can-
didaturas, bem como a publicação de textos ou imagens que exprimam 
ou reproduzam o conteúdo dessa atividade;

c) Propaganda Sindical: toda a atividade que vise diretamente, de 
forma organizada, defender os interesses profissionais de determinados 
grupos profissionais;

d) Espaços afetos ao domínio público: ruas, estradas, caminhos, 
praças, avenidas, passeios, pontes, viadutos, parques, jardins e todos 
os demais lugares por onde transitem livremente peões e ou veículos 
e bem assim, todos os bens do Estado ou Municipais não afetos ao 
domínio privado.

CAPÍTULO II

Procedimento

Artigo 4.º
Comunicação Prévia

1 — A afixação de propaganda política ou eleitoral em bens ou espaços 
afetos ao domínio público ou deles visíveis não depende de qualquer 
licenciamento camarário, devendo, no entanto ser, sempre que possível, 
previamente comunicada, ao Presidente da Câmara Municipal através 
da indicação das suas características e locais de implantação.

2 — A difusão das mensagens sonoras de propaganda deve conter -se 
nos limites da lei, designadamente do Regulamento Geral do Ruído, 
quanto ao volume da respetiva emissão.

Artigo 5.º
Obras de Construção Civil

Sempre que a afixação ou a inscrição de formas de propaganda exigir a 
execução de obras de construção civil sujeitas a licença ou comunicação 
prévia esta tem que ser obtida nos termos da legislação aplicável.

Artigo 6.º
Critérios

1 — No exercício das atividades de propaganda política, eleitoral e 
sindical devem ser respeitados os seguintes princípios:

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a 
estética ou o ambiente dos lugares ou da paisagem;

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos, 
de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de assim serem 
classificados pelas entidades públicas;

c) Não causar prejuízos a terceiros, designadamente prejudicando a 
saúde e o bem -estar de pessoas através da reprodução de níveis de ruído 
acima dos admissíveis por lei;

d) Não afetar a segurança das pessoas ou bens, nomeadamente na 
circulação rodoviária, especialmente quanto à visibilidade dos auto-

mobilistas sobre a sinalização de trânsito, as curvas, cruzamentos e 
entroncamentos ou dificultem a visibilidade;

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam 
confundir -se com os da sinalização de tráfego, designadamente que pos-
sam confundir, distrair ou provocar o encadeamento dos automobilistas;

f) Não prejudicar a circulação de peões, designadamente das pessoas 
com mobilidade reduzida ou invisuais, prejudicando especialmente 
o acesso a edificações, jardins, praças, passeios incluindo corredores 
pedonais e restantes espaços públicos bem como a imóveis de proprie-
dade privada.

2 — É expressamente interdita a colocação de propaganda:
a) Em passagens inferiores, cruzamentos, entroncamentos, curvas, 

rotundas e outras situações semelhantes, que correspondam ao pro-
longamento visual das faixas de circulação automóvel, passíveis de se 
depararem frontalmente aos automobilistas;

b) Em postes públicos e candeeiros, onde prejudicam a eficácia da 
iluminação pública;

c) Em placas toponímicas e números de polícia e em sinais de trânsito, 
semáforos e placas informativas sobre locais e edifícios com interesse 
público;

d) Em equipamento móvel urbano, nomeadamente contentores, 
papeleiras ou outros recipientes utilizados para a higiene e limpeza 
pública.

Artigo 7.º
Locais disponibilizados

A Câmara Municipal publica no prazo de 60 dias após a entrada em 
vigor do presente Regulamento e anualmente até ao dia 31 de dezembro 
de cada ano, através de Edital, uma lista de espaços e lugares públicos 
onde, no ano seguinte, podem ser afixadas ou inscritas mensagens de 
propaganda política e sindical, os quais não podem ser inferiores a um 
local por freguesia.

Artigo 8.º
Utilização de locais disponibilizados

1 — Os locais disponibilizados pela Câmara Municipal nos termos 
do artigo anterior podem ser livremente utilizados para o fim a que se 
destinam.

2 — Devem ser observadas pelos utentes, de modo a poder garantir -se 
uma equitativa utilização dos locais, as seguintes regras:

a) O período de duração da afixação ou inscrição das mensagens não 
pode ultrapassar 30 (trinta) dias, devendo as mesmas ser removidas por 
quem as colocou no termo desse prazo;

b) A mensagem que anuncie determinado evento deve ser removida 
nos 5 (cinco) dias seguintes à sua realização;

c) Não podem ser ocupados, simultaneamente, mais de 50 % dos 
espaços ou lugares com propaganda proveniente da mesma entidade.

Artigo 9.º
Meios amovíveis de propaganda

1 — Os meios amovíveis de propaganda afixados em lugares públicos 
devem respeitar os critérios definidos no artigo 6.º e 7.º do presente 
Regulamento.

2 — Os responsáveis pela afixação dos meios amovíveis devem comu-
nicar previamente à Câmara Municipal, por escrito, quais as condições 
de remoção desses meios amovíveis que pretendem cumprir.

3 — A Câmara Municipal define os prazos e condições de remoção e 
informa os interessados da sua deliberação, por escrito, nos 15 (quinze) 
dias seguintes à afixação ou à comunicação a que se refere o número 
anterior.

Artigo 10.º
Propaganda em campanha eleitoral ou referendo

1 — Nos períodos de campanha eleitoral ou de referendo, bem como 
nos 30 dias úteis que a antecede, é livre a colocação de propaganda 
eleitoral, sem prejuízo do cumprimento do n.º 1 do artigo 6.º

2 — É garantido o respeito na íntegra da Lei n.º 26/99, de 3 de maio e 
demais legislação aplicável à propaganda política em campanha eleitoral 
ou referendária.

3 — O disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 9.º não é aplicável à propaganda 
realizada em campanha eleitoral ou referendária.

4 — Os partidos, forças concorrentes ou grupos de cidadãos organi-
zados, devem remover a propaganda nos 15 dias seguintes à realização 
do ato eleitoral ou referendário respetivo.
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Artigo 11.º
Remoção pela Câmara Municipal

1 — Findos os prazos previstos no presente Regulamento sem que a 
entidade responsável pela afixação ou pela inscrição proceda à remoção 
da propaganda ou dos seus meios, ou verificando -se a afixação ou ins-
crição de mensagens de propaganda ou a realização desta em violação 
das normas da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto na sua redação atual, ou 
do presente Regulamento, a Câmara Municipal pode exigir ao infrator, 
após audiência prévia, a remoção dos referidos meios ou mensagens no 
prazo de 48 horas a contar da respetiva notificação.

2 — Decorrido o prazo fixado no número anterior sem que o infrator 
tenha procedido à remoção dos referidos meios ou mensagens, a Câmara 
Municipal pode proceder a essa remoção sendo as custas suportadas 
pelo infrator.

Artigo 12.º
Materiais não biodegradáveis

É proibida a utilização em qualquer caso de materiais não biodegra-
dáveis na afixação e inscrição de mensagens de propaganda.

CAPÍTULO III

Fiscalização e Regime Sancionatório

Artigo 13.º
Entidades fiscalizadoras

São competentes para a fiscalização das normas constantes do pre-
sente Regulamento, a Fiscalização Municipal e a Guarda Nacional 
Republicana.

Artigo 14.º
Competência

1 — A competência para determinar a instauração de processos de 
contraordenação, para aplicar as respetivas coimas e eventuais sanções 
acessórias, pertence ao Presidente da Câmara Municipal, podendo ser 
delegada nos Vereadores.

2 — A tramitação processual obedece ao disposto no regime geral 
sobre contraordenações prevista no Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de 
outubro, com as alterações vigentes.

Artigo 15.º
Princípios gerais

1 — A tentativa e a negligência são puníveis.
2 — A sanção da tentativa é a do ilícito consumado, especialmente 

atenuada.
3 — Quem der causa à contraordenação, assim como os agentes res-

petivos são solidariamente responsáveis pela mesma e pela reparação 
dos prejuízos causados.

4 — A determinação da medida da coima faz -se de acordo com os 
critérios estabelecidos no Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, 
com as alterações vigentes.

5 — Em caso de reincidência as coimas previstas no presente Regula-
mento podem ser elevadas ao montante máximo previsto para além das 
sanções acessórias que, face ao caso concreto, seja pertinente aplicar.

Artigo 16.º
Sanções Acessórias

Pode ainda ser aplicada, nos termos da lei geral, a sanção acessória 
da perda a favor da Autarquia dos objetos pertencentes ao agente e 
utilizados na prática da infração.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 17.º
Casos Omissos e Interpretação

Os casos omissos e a interpretação do presente Regulamento são 
resolvidos por despacho do Presidente da Câmara.

Artigo 18.º

Vigência

O presente Regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias úteis após 
a data da sua publicação.
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 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Despacho n.º 5021/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 10.º, n.º 6 do Decreto  -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que a Assembleia 
Municipal de Oeiras, em reunião de 18 de março de 2014, aprovou, ao 
abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, o Regulamento Orgânico dos Serviços do Município de Oeiras, 
mediante proposta do executivo municipal aprovada em reunião ordinária 
de 12 de fevereiro de 2014, tal como a seguir se publica.

Regulamento orgânico dos serviços do Município
de Oeiras

Preâmbulo
Por força do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, os Municípios devem proceder à revisão das suas estruturas 
organizacionais, em conformidade com aquele diploma. Nestes termos, 
atento o modelo legal atualmente vigente, procede -se à publicação da 
presente estrutura orgânica dos serviços municipais, dando -se assim 
cumprimento à reestruturação orgânica legalmente imposta.

CAPÍTULO I

Contexto organizacional

Artigo 1.º
Visão

O Município de Oeiras orienta a sua ação no sentido de transformar 
o concelho num centro de excelência no âmbito do serviço público, 
tendo por referência as melhores práticas e a criteriosa aplicação dos 
recursos disponíveis, para assim poder garantir a satisfação plena das 
necessidades, expectativas e aspirações dos cidadãos/munícipes.

Artigo 2.º
Missão

Exceder as expetativas dos nossos cidadãos/munícipes, mediante 
políticas públicas inovadoras, de sustentabilidade territorial, ambiental 
e de desenvolvimento social integrado, apostando no conhecimento, 
nas novas tecnologias de informação e comunicação e na qualidade da 
prestação dos serviços, garantindo a excelência de vida em Oeiras.

Artigo 3.º
Valores

Os serviços municipais pautam a sua atividade pelos seguintes valores:
a) Responsabilidade para com o cidadão/munícipe;
b) Inovação e excelência no serviço;
c) Responsabilidade social e ambiental;
d) Integridade, conduzindo todas as atividades pelos mais elevados 

padrões éticos;
e) Valorização profissional e realização pessoal dos trabalhadores 

do município.

CAPÍTULO II

Princípios e compromissos organizacionais

Artigo 4.º
Da gestão pública municipal

O novo paradigma da gestão pública requer, designadamente:
a) A adoção de critérios e princípios caraterizadores de uma nova ges-

tão pública municipal, no sentido de uma gestão mais eficiente, visando 




