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PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Reorganização dos serviços do Município de Carregal do Sal 

 

I – Nota introdutória 

Com a publicação do novo regime jurídico da organização dos serviços das 

autarquias locais, consagrado no Decreto - Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, torna-

se necessário implementar uma nova estrutura organizacional, pelo que se coloca à 

apreciação do órgão executivo uma proposta de Reorganização dos Serviços.  

Considerando que nos últimos anos foi verificada uma crescente e continuada 

descentralização de competências para as autarquias locais, o que originou um 

acréscimo em quantidade e qualidade das respostas às solicitações dos munícipes,  

constitui imperativo a adaptação interna dos serviços sem descurar a boa 

administração dos recursos que obviamente serão sempre limitados. 

Assim, a reorganização dos serviços é algo que se impõe, do que o Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, dá conta, sem prejuízo das disposições legais e 

especiais decorrentes das leis de atribuições e competências, do funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias, do estatuto dos eleitos locais,  contribuindo 

essa mesma reorganização para uma maior eficácia e eficiência no cumprimento das 

suas obrigações. 

A nova estrutura organizacional, que deverá estar alicerçada em parâmetros de 

gestão e funcionamento objectivos e rigorosos, conduzirá, por certo, em termos 

preventivos a uma melhor racionalização e optimização e originará, por 

consequência, maximização de respostas às solicitações do dia-a-dia, no âmbito das 

atribuições e competências conferidas por lei ao município de Carregal do Sal e aos 

seus órgãos. 

II – Proposta de modelo de estrutura orgânica, número máximo de 

unidades orgânicas flexíveis e número máximo total de subunidades orgânicas  

 A presente proposta é no sentido de que a organização dos  serviços 

municipais a implementar obedeça ao  modelo de estrutura hierarquizada, 

conforme a alínea a) do artigo 9.º, em conjugação com os n.ºs 1 e 3 do art.º 10.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, de acordo com o modelo seguinte: 

a) Estrutura flexível, composta por unidades orgânicas flexíveis, 



correspondendo a divisões municipais e unidades a criar por deliberação da Câmara 

Municipal e no número máximo de onze, nos seguintes termos; 

a.1) quatro asseguradas por cargos dirigentes com a qualificação de cargos de 

direcção intermédia de 2.º grau, com a designação de chefes de divisão; 

a.2) sete asseguradas por cargos dirigentes com a qualificação de cargos de 

direcção intermédia de 3.º grau. 

b) Subunidades orgânicas, quando estejam predominantemente em causa 

funções de natureza executiva, até ao número máximo que se fixa em quatro. 

III – Estatuto dos cargos de direcção intermédia de 3.º grau 

Propõe-se no que ao estatuto dos cargos de direcção intermédia de 3.º grau diz 

respeito, o seguinte: 

A) Qualificação e designação dos cargos de direcção intermédia de 3.º 

grau no âmbito da estrutura orgânica dos serviços municipais 

a) Os cargos de direcção intermédia de 3.º grau estão na dependência 

funcional das respectivas divisões municipais; 

b) No município de Carregal do Sal, os cargos de direcção intermédia de 3.º 

grau, têm a nomenclatura de coordenador de unidade, no âmbito da faculdade 

prevista no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 (alteração do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

104/2006,  de 7 de Junho). 

B) Competências genéricas dos dirigentes intermédios de 3.º grau 

1 – Os titulares dos cargos de direcção exercem, na respectiva unidade 

orgânica, as seguintes competências genéricas: 

a) Elaborar e apresentar ao dirigente superior, devidamente instruídos e 

informados, os assuntos que dependam da sua apreciação e resolução; 

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica os assuntos a 

eles referentes; 

c) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos 

relatórios e contas e de outros estudos e documentos similares; 

d) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações do 

órgão executivo nas matérias que interessam à respectiva unidade orgânica que 

dirige; 

e) Propor ao dirigente superior tudo o que seja do interesse da respectiva 

unidade orgânica em particular ou da organização dos serviços do Município de 

Carregal do Sal. 
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2  – Compete ainda aos titulares de cargos de direcção: 

a) Definir os objectivos de actuação da unidade orgânica que dirigem, tendo 

em conta os objectivos gerais estabelecidos; 

b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços 

dependentes, com vista à execução dos planos de actividades e à prossecução dos 

resultados obtidos e a alcançar;  

c)  Garantir a coordenação das actividades e a qualidade técnica da prestação 

dos serviços na sua dependência; 

d)  Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afectos à sua unidade orgânica, optimizando os meios e adoptando 

medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a 

aproximação à comunidade e a outros serviços públicos;  

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade 

orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do 

serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; 

f) Efectuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e 

motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e 

aptidões profissionais necessários ao exercício do respectivo posto de trabalho, bem 

como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a 

prestar; 

g) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de 

procedimento a adoptar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as acções a 

desenvolver para o cumprimento dos objectivos do serviço, de forma a garantir 

índices de melhoria e de excelência; 

h) Proceder de forma objectiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em 

função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na 

prossecução dos objectivos e no espírito de equipa; 

i) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua 

unidade orgânica e propor a frequência das acções de formação consideradas 

adequadas, no cômputo do plano geral de formação da organização, sem prejuízo do 

direito à autoformação; 

j)  Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento 

do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica. 

C) Recrutamento para os cargos de direcção intermédia de 3.º grau 

1 – Os titulares dos cargos de direcção intermédia são recrutados, por 



procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril, com as 

necessárias adaptações, de entre funcionários licenciados dotados de competência 

técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo 

que reúnam quatro anos de experiência profissional nas respectivas funções. 

2 – A contratação dos cargos dirigentes é feita de acordo com o quadro de 

competências previstas na lei orgânica da Câmara Municipal de Carregal do Sal, 

tendo em consideração o mapa de pessoal, as disponibilidades orçamentais e a 

fundamentação subjacente a tal contratação. 

D)  Remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau 

1 – A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau corresponde a 45% 

do montante fixado para o cargo de director superior de 1.º grau.  

2 – Os dirigentes intermédios de 3.º grau poderão optar pelos vencimentos de 

origem das respectivas categorias/carreiras. 

IV – Notas Finais  

1 – Com a aprovação da proposta acima exposta  os serviços darão 

continuidade à elaboração do modelo organizacional. 

2 – O anexo faz parte integrante desta proposta. 

V – Dúvidas e casos omissos 

Em tudo o que não estiver previsto na presente proposta aplicam-se as normas 

legais constantes do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na sua republicação 

pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005 e alterada pelas Leis 64 -A/2008, de 31 de 

Dezembro e 3 -B/2010, de 28 de Abril. 

VI – Norma revogatória 

Com a publicação do presente Regulamento fica expressamente revogado o 

anterior e ulteriores alterações, publicados em Diário da República. 

VII – Entrada em vigor 

O presente modelo, bem como a estrutura orgânica, as disposições relativas a 

cargos de direcção intermédia de 3.º grau e outras conexas, quando aprovados, terão 

a sua eficácia reportada a 1 de Janeiro de 2011. 

 Carregal do Sal, 15 de Abril de 2011.  

O Presidente da Câmara  

 

Atílio dos Santos Nunes 
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