
 
 
 

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
  
 
 

O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, estabeleceu um novo regime jurídico 
da organização dos serviços das Autarquias Locais, determinando o seu artigo 19.º 
que os Municípios devem proceder à revisão das suas estruturas organizacionais, 
em conformidade com aquele diploma, até 31 de Dezembro de 2010.  
  
Assim, o artigo 9.º do citado diploma estatui que a organização interna dos serviços 
municipais deve ser adequada às atribuições do município, obedecendo aos 
seguintes modelos: estrutura hierarquizada, estrutura matricial, sendo esta adoptada 
sempre que as áreas operativas dos serviços se possam desenvolver 
essencialmente por projectos, ou estrutura mista. 
 
De acordo com o artigo 10.º, a estrutura interna hierarquizada é constituída por 
unidades orgânicas nucleares e flexíveis. 
 
A estrutura nuclear é composta por direcções ou por departamentos municipais, 
correspondendo sempre a uma departamentalização fixa. 
 
A estrutura flexível composta por unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por um 
chefe de divisão, as quais são criadas, alteradas e extintas por deliberação da 
câmara municipal, que define as respectivas competências. 
 
Estabelece ainda aquele artigo 10.º que quando estejam predominantemente em 
causa funções de natureza executiva, podem ser criadas, no âmbito das unidades 
orgânicas, por despacho do presidente da câmara municipal e dentro dos limites 
fixados pela assembleia municipal, subunidades orgânicas coordenadas por um 
coordenador técnico. 
 
Por outro lado, o artigo 6.º do diploma em referência determina que compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 

a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica; 
b) Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades 

orgânicas nucleares; 
c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 
d) Definir o número total de subunidades orgânicas; 
e) Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como o 

estatuto remuneratório dos chefes de equipa; 
f) Definir o número máximo de equipas de projecto.  

 



 
 
 

 

Deste modo e atento o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, a Câmara Municipal propõe à Assembleia Municipal a aprovação do 
seguinte modelo de organização dos serviços municipais: 

 
1 – Os serviços da autarquia organizam-se internamente de acordo com o modelo 
de estrutura hierarquizada, representado no organograma constante do anexo I. 

 
2 – Os serviços adoptam uma estrutura nuclear composta por três departamentos 
municipais, dirigidos por um director de departamento, com as seguintes 
designações e competências:  
 

a) Departamento Administrativo e Financeiro, ao qual compete: 
I. Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios 

administrativo, financeiro e patrimonial, de acordo com as disposições 
legais aplicáveis, normas internas estabelecidas e critérios de boa gestão; 

II. Garantir o controlo, gestão e arquivo da documentação administrativa; 
III. Proceder à coordenação e controlo da gestão financeira e patrimonial, 

garantindo o cumprimento das obrigações legais, designadamente, de 
prestação de contas e cooperação financeira; 

IV. Assegurar a gestão dos recursos humanos municipais, coordenando 
todos os procedimentos legais e regulamentares exigíveis e garantindo a 
adequação do mapa de pessoal à política definida pelo executivo; 

V. Ocupar-se do contencioso contra-ordenacional e das aplicação das taxas 
administrativas previstas em regulamento; 

VI. Coordenar as actividades das unidades orgânicas na sua dependência. 
 
 

b) Departamento de Acção Social e Cultural, ao qual compete: 
I. Coordenar no plano técnico as actividades referentes às competências 

municipais no domínio da educação; 
II. Coordenar e implementar as políticas municipais de acção social e saúde; 

III. Coordenar e implementar as políticas municipais de desenvolvimento 
cultural, desportivo e de juventude; 

IV. Coordenar e implementar no plano técnico as políticas municipais de 
defesa e preservação do património; 

V. Coordenar as actividades de leitura pública, bibliotecas, museologia e 
arquivo municipal; 

VI. Coordenar no plano técnico as actividades municipais no âmbito das 
geminações; 

VII. Coordenar e implementar, no plano técnico, o relacionamento do 
município com o movimento associativo e demais agentes culturais, 
desportivos, de defesa do património e outros; 

VIII. Coordenar as actividades das unidades orgânicas na sua dependência. 



 
 
 

 

 
 

c) Departamento de Obras e Serviços Urbanos, ao qual compete: 
I. Executar a política municipal de desenvolvimento e ordenação do 

território; 
II. Coordenar o cumprimento do regime jurídico de urbanização e edificação 

e as disposições legais e regulamentares associadas; 
III. Planear, programar e executar as obras municipais e a prestação dos 

serviços urbanos, de acordo com as orientações dos órgãos municipais; 
IV. Garantir o funcionamento dos sistemas públicos de abastecimento de 

água, saneamento e resíduos sólidos e zelar pela política ambiental; 
V. Efectuar a boa gestão das vias de comunicação, infra-estruturas 

complementares e a intervenção operacional no trânsito; 
VI. Efectuar a manutenção do parque habitacional do município e das 

instalações dos órgãos e serviços; 
VII. Coordenar as actividades das unidades orgânicas na sua dependência. 

 
3 – O número máximo de unidades orgânicas flexíveis, a criar, alterar ou extinguir 
pela Câmara Municipal é de 6.  

 
4 – O número máximo de subunidades orgânicas, a criar, alterar ou extinguir pelo 
Presidente da Câmara Municipal é de 8. 
 
5 – Mantém-se a estrutura dos serviços municipais em vigor à presente data, 
constante do aviso n.º 5365/2005, publicado no apêndice n.º 106 ao Diário da 
República, 2.ª série, n.º 147, de 2 de Agosto de 2005, até à aprovação e 
consequente publicação da nova estrutura flexível. 
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S. João da Pesqueira, 9 de Dezembro de 2010. 
 
 
 

A Câmara Municipal, 
 
 

_________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
 
 
 
 


