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1. NOVO REGIME DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DAS AUTARQUIAS LOCAIS – DL 305/2009

Aspectos mais relevantes do novo regime:

� Aplicação aos municípios e freguesias
� Flexibilização dos modelos de organização
� Adaptabilidade e simplificação dos procedimentos de 
reorganização

� Incentivo à racionalidade, eficiência e operacionalidade das 
organizações

� Alargamento das competências dos órgãos executivos e 
partilha com os órgãos deliberativos

� Imposição de revisão da organização dos serviços até 
31.Dez.2010



Princípios 
(art. 3.º)

Legalidade

Unidade e 
Eficácia da 
acção

Eficiência na 
afectação dos 

recursos 
públicos

Aproximação 
dos serviços aos 

cidadãos

Garantia de 
participação dos 

cidadãos

Desburocratização

Melhoria 
quantitativa e 
qualitativa do 

serviço prestado

Racionalização 
de meios



• Evitar duplicação de funções
• Acção mais eficaz
• Maior transversalidade e 
operacionalidade na 
actuação dos serviços

Princípio da 
unidade e da 

eficácia da acção

• Eficiência e optimização de 
recursos financeiros

• Eficiência e optimização de 
recursos humanos

• Evitar os desperdícios
• Adequar a estrutura à missão

Princípio da 
racionalização de 

meios e da 
eficiência na 
afectação de 

recursos públicos



• Garantia de um serviço mais 
eficaz e orientado para o 
“cliente” = cidadão

• Administração pública moderna 
e próxima do cidadão

Princípios da 
aproximação dos 

serviços aos cidadãos 
e da garantia de 
participação dos 

cidadãos

• Simplificação dos 
procedimentos internos –
reengenharia de procedimentos 
e racionalização dos serviços

• Organização dos serviços 
orientada para a prestação de 
serviços aos cidadãos

Princípios da 
desburocratização e 

da melhoria 
quantitativa e 

qualitativa do serviço 
prestado



• Os órgãos da 
Administração Pública 
devem actuar em 
obediência à lei e ao 
direito, dentro dos limites 
dos poderes que lhes 
estejam atribuídos e em 
conformidade com 
os fins para que os 
mesmos poderes lhes 
forem conferidos 

Princípios 
constitucionais 
aplicáveis à 
actividade 

administrativa 
acolhidos no CPA, 
em especial, o 
Princípio da 
Legalidade



Objectivos

- Melhoria das condições de exercício 
das funções e das atribuições das 
autarquias locais 

- Definição mais clara das 
competências e atribuições dos 
diferentes serviços que compõem a 
respectivas estruturas

- Optimização dos recursos

- Lógica de racionalização dos 
serviços e de estabelecimento de 
metodologias de trabalho transversal

- Adequação do serviço às 
necessidades  de funcionamento

- Agregação e partilha de serviços que 
satisfaçam necessidades comuns a 
várias unidades orgânicas, 
potenciando ganhos de eficiência, 
eficácia, qualidade e agilidade no 
desempenho das suas funções.



2. MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Estrutura 
Hierarquizada 
(art. 10.º)

Estrutura 
Matricial 

(art. 12.º)

Estrutura 
Mista



Estrutura Hierarquizada

Organização verticalizada – linha de responsabilidade 
entre os diferentes “níveis” da organização

Adaptável a autarquias de todas as dimensões: 
possibilidade de estrutura mais fixa ou mais flexível –

Unidades orgânicas nucleares e flexíveis

Possibilidade de criação de Equipas de Projecto 
temporárias

Estrutura Matricial

Organização transversal – não há hierarquia entre as 
orgânicas internas, apenas face aos órgãos executivos

Organização dos serviços através de áreas operativas 
que se possam desenvolver essencialmente por 

projectos, agrupadas por núcleos de competências ou 
de produto bem identificados

Constituição de Equipas Multidisciplinares com base na 
mobilidade funcional



2.1 ESTRUTURA HIERARQUIZADA

• Departamentalização fixa:
• Direcções Municipais
• Departamentos Municipais

Estrutura 
Nuclear

• Unidades orgânicas flexíveis:
• Divisões Municipais
• Unidades orgânicas dirigidas por cargos de direcção 
intermédia de 3.º grau ou inferior

• Subunidades orgânicas

Estrutura 
Flexível

• Equipas de projecto temporárias e com objectivos 
especificados

Estrutura 
Temporária



ESTRUTURA INTERNA HIERARQUIZADA DOS SERVIÇOS

Unidades 
Orgânicas

Subunidades 
Orgânicas

• Nucleares ou 
flexíveis

• Lideradas por 
pessoal dirigente

• Lideradas por 
pessoal com funções 
de coordenação

• Quando estejam em 
causa funções de 
natureza executiva



ESTRUTURA INTERNA HIERARQUIZADA: CARGOS DIRIGENTES (ART.2.º DL 93/2004)

Unidades 
Orgânicas 
Nucleares  

Director Municipal: 

Apenas em municípios com participação 
no montante total dos Fundos (art. 19.º/1 

da LFL), superior a 6 por mil, ou em 
municípios com mais de 100 000 

habitantes 

Director de Departamento Municipal:

Apenas em municípios com uma 
participação no montante total dos 
Fundos superior a 2 por mil, ou em 
municípios com mais de 10 000 

habitantes. 

Unidades 
Orgânicas 
Flexíveis 

Chefe de Divisão 
Municipal – cargo de 
direcção intermédia 

do 2.º grau

Cargo de direcção 
intermédia de 3.º 
grau ou inferior



CARGO DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU OU INFERIOR

Novidade

• Novo cargo de direcção intermédia (previsto pela nova redacção do n.º 6 do art. 2.º da Lei 2/2004 
(alt. pelo art. 29.º da Lei OE 2009) e do n.º 3 do artigo 2.º do DL 93/2004(alt. pelo art. 16.º do DL 
305/2009)

Características

• Cargo dirigente com um nível hierárquico, competências e grau de responsabilidade inferior ao 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau

• Remuneração necessariamente inferior também devido ao menor grau de complexidade

Estatuto

• O acto que aprova a estrutura orgânica deve estabelecer expressamente:
• As competências
• A designação
• A área e os requisitos de recrutamento
• O nível remuneratório



ESTRUTURA INTERNA HIERARQUIZADA: CARGOS DE COORDENAÇÃO 
(NÃO SÃO DIRIGENTES, NEM EQUIPARADOS)

Subunidades 
Orgânicas

Coordenador 
técnico

Equipas de 
Projecto

Coordenador 
do projecto



Definição dos objectivos a alcançar

Fixação de prazo de duração do mandato

Determinação do número de elementos que compõem a equipa e respectivas funções

Lideradas por um coordenador do projecto (sem alteração de estatuto)

Criadas por deliberação fundamentada da Câmara Municipal

Apenas podem ser criadas quando seja exclusivamente adoptada a estrutura hierarquizada (art. 9.º n.º 3)

Objectivo: aumento da flexibilidade e da eficácia na gestão – projecto de natureza temporária 
assegurado por equipa autónoma e flexível

Equipas de Projecto 

(art. 11.º)



ESTRUTURA INTERNA HIERARQUIZADA DOS SERVIÇOS -
EXEMPLO

Câmara 
Municipal

Direcção 
Municipal

Departamento 
Municipal

Unidade 
Orgânica

Divisão 
Municipal

Subunidade 
Orgânica

Departamento 
Municipal

Divisão 
Municipal

Subunidade 
Orgânica

Divisão 
Municipal

Unidade 
Orgânica

Subunidade 
Orgânica

Equipas de 
Projecto



2.2. ESTRUTURAMATRICIAL

�Estrutura orgânica constituída por Equipas 
Multidisciplinares com base na mobilidade 
funcional

�Dirigidas por um Chefe de Equipa 
Multidisciplinar



CHEFE DE EQUIPAMULTIDISCIPLINAR

Estatuto 
remuneratório

• Definido por equiparação ao estatuto remuneratório dos directores de 
departamento ou chefes de divisão (art. 12.º/2)

• Aprovado pela AM aquando da aprovação do número de equipas 
multidisciplinares da estrutura orgânica (art. 6.º/e))

Recrutamento

• Obrigatoriamente entre os efectivos do mapa de pessoal da autarquia, 
tendo em conta os projectos e competências atribuídos à equipa

• Nomeado por deliberação da CM

Características

• Não constitui cargo dirigente, mas podem ser cometidas ao chefe de 
equipa as competências fixadas para os titulares de cargos dirigentes, 
por despacho do Presidente CM



ESTRUTURA INTERNA MATRICIAL DOS SERVIÇOS -
EXEMPLO

Câmara 
Municipal

Equipa 
Multidisciplinar

Equipa 
Multidisciplinar

Equipa 
Multidisciplinar



2.3 ESTRUTURAMISTA

Estrutura 
Hierarquizada

Estrutura 
Matricial



ESTRUTURA INTERNAMISTA DOS SERVIÇOS - EXEMPLO

Câmara 
Municipal

Equipa 
Multidisciplinar

Equipa 
Multidisciplinar

Unidade 
Orgânica Nuclear

Unidade orgânica 
Flexível

Subunidade 
Orgânica

Unidade 
Orgânica Flexível



3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JUNTAS DE

FREGUESIA

• A organização interna dos 
serviços das Juntas de 
Freguesia deve ser adequada 
às atribuições das mesmas e 
ao respectivo pessoal

Princípio da 
Eficiência

• Unidades Orgânicas
• Subunidades Orgânicas

Organização 
interna



3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JUNTAS DE

FREGUESIA

Requisitos para a criação de 
estruturas orgânicas nas freguesias

Unidades Orgânicas:

- Mínimo de 5 funcionários, dos quais 2 sejam 
técnicos superiores

- A unidade orgânica será chefiada por um 
dirigente intermédio de 2.º grau (sem 
possibilidade de ser de grau inferior!)

Subunidades orgânicas:

- Quando estejam em causa funções de 
natureza executiva

- Mínimo de 4 trabalhadores integrados em 
carreiras de grau 2 de complexidade (i.e. 
assistente técnico  - c/ 12.º ano ou equiparado)

- Podem ser integradas, ou não em Unidades 
orgânicas (ao contrário dos serviços municipais 
onde só podem ser criadas no âmbito de 
unidades orgânicas)



ESTRUTURA INTERNA DOS SERVIÇOS DE JF - EXEMPLO

Junta de 
Freguesia

Unidade 
orgânica

Subunidade 
orgânica

Subunidade 
Orgânica 



4. COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS NO

PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

• Assembleia Municipal
• Câmara Municipal
• Presidente da Câmara

Municípios

• Assembleia de 
Freguesia

• Junta de FreguesiaFreguesias



COMPETÊNCIAS DA

ASSEMBLEIAMUNICIPAL (ART. 6.º)

- Aprovar o modelo de estrutura orgânica; 

- Aprovar a estrutura nuclear, definindo as unidades orgânicas nucleares; 

- Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e de 
subunidades orgânicas; 

- Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como o 
estatuto remuneratório dos chefes de equipa; 

- Definir o número máximo de equipas de projecto;

- Estabelecer as competências, a designação, o nível remuneratório, a área e 
os requisitos de recrutamento  dos cargos de direcção intermédia de 3.º 
grau ou inferior, quando previstos na estrutura orgânica.



COMPETÊNCIAS DA

CÂMARAMUNICIPAL (ART. 7.º)

- Criar (alterar ou extinguir) unidades orgânicas flexíveis e 
definir as respectivas atribuições e competências;

- Criar (alterar ou extinguir) equipas de projecto;

- Criar (alterar ou extinguir) equipas multidisciplinares e 
determinar o estatuto remuneratório do respectivo chefe de 
equipa. 

SEMPRE dentro dos limites fixados pela assembleia 
municipal.



COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA

CÂMARAMUNICIPAL (ART. 8.º)

- Conformar a estrutura interna das 
unidades orgânicas e das equipas de 
projecto e multidisciplinares;

- Afectar ou reafectar o pessoal do 
respectivo mapa às diferentes estruturas;

- Criar, alterar e extinguir subunidades 
orgânicas, dentro dos limites fixados pela 
assembleia municipal.



COMPETÊNCIAS DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (ART. 13.º)

- Aprovar o modelo de estrutura 
orgânica; 

- Definir o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis; 

- Definir o número máximo total de 
subunidades orgânicas. 



COMPETÊNCIAS DA

JUNTA DE FREGUESIA (ART. 14.º)

- Criar (alterar ou extinguir) unidades e subunidades 
orgânicas e definir as respectivas atribuições e 
competências, dentro dos limites fixados pela 
assembleia de freguesia; 

- A conformação da estrutura interna das unidades 
orgânicas, cabendo-lhe a afectação ou reafectação do 
pessoal do respectivo mapa;

- A criação, alteração e extinção de subunidades 
orgânicas.



5. ALTERAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DA

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

� Os princípios subjacentes ao novo regime de organização dos 
serviços das autarquias locais pressupõem a monitorização 
permanente da eficiência da estrutura orgânica.

� A estrutura deve ser flexível, alterada em função das 
necessidades decorrentes da prossecução dos objectivos e da 
missão da autarquia.

� Anualmente (pelo menos) com o Orçamento!



� Sempre com uma visão centrada na qualidade da prestação 
de serviços aos cidadãos.

� Maior operacionalidade, flexibilidade e racionalidade na gestão 
dos recursos humanos e da própria orgânica.

� A estrutura orgânica é, ela própria, um meio, um instrumento 
de gestão!

Alteração de paradigma

5. ALTERAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DA

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS



5.1 IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA

RELAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AUTÁRQUICA

Orçamento 
Plano 
Anual e 
Plurianual

Mapa de 
Pessoal

Estrutura 
Orgânica



IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RACIONALIZAÇÃO DOS

MEIOS

Adequação da 
estrutura à 
missão e 

atribuições dos 
órgãos

Distribuição das 
competências 
pelos diferentes 

níveis da 
estrutura 
orgânica

Aferição das  
necessidades 
ou excedentes 
em matéria de 

recursos 
humanos



5.2.GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

� Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro

� Título II – Gestão dos recursos humanos 
� Artigo 4.º - Planificação da actividade e dos recursos

� Artigo 5.º - Mapas de pessoal

� Artigo 6.º - Gestão dos recursos humanos em função dos 
mapas de pessoal

� Artigo 7.º - Orçamentação e gestão das despesas com pessoal



ARTIGO 4.º
PLANIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS RECURSOS

1 - Tendo em consideração a missão, as atribuições, a 
estratégia, os objectivos superiormente fixados, as 
competências das unidades orgânicas e os recursos 
financeiros disponíveis, os órgãos e serviços planeiam, 
aquando da preparação da proposta de orçamento, as 
actividades, de natureza permanente ou temporária, a 
desenvolver durante a sua execução, as eventuais 
alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, 
bem como o respectivo mapa de pessoal. 

2 - Os elementos referidos no número anterior acompanham a 
respectiva proposta de orçamento. 



IMPORTÂNCIA DO PLANEAMENTO E DO DIMENSIONAMENTO DA

ESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Orçamento

Recursos 
financeiros 

Recursos 
Humanos / 
Mapa de 
Pessoal

Estrutura 
Orgânica e 
respectivas 
competências

Estratégia, 
Missão e 

objectivos da 
autarquia



ARTIGO 5.º
MAPAS DE PESSOAL (ALTERADO POR LEI N.º 3-B/2010 E LEI 55-A/2010)
1 - Os mapas de pessoal contêm a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou 

serviço carece para o desenvolvimento das respectivas actividades, caracterizados em função: 
a) Da atribuição, competência ou actividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a 
executar; 
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; 
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação 
académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular. 
d) Do perfil de competências transversais da respectiva carreira e, ou, categoria, a aprovar nos 

termos do n.º 2 do Artigo 54.º, complementado com as competências associadas à 

especificidade do posto de trabalho. (OE 2011)

2 - Nos órgãos e serviços desconcentrados, os mapas de pessoal são desdobrados em tantos mapas 
quantas as unidades orgânicas desconcentradas. 

3 - Os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela entidade competente para a 
aprovação da proposta de orçamento e tornados públicos por afixação no órgão ou serviço e 
inserção em página electrónica, assim devendo permanecer. 

4 - As alterações aos mapas de pessoal que impliquem um aumento de postos de trabalho 

carecem de autorização prévia fundamentada do membro do Governo de que dependa o 

órgão ou o serviço, desde que devidamente comprovado o seu cabimento orçamental, e do 

reconhecimento da sua sustentabilidade futura pelo membro do Governo responsável pela 

área das finanças, sem prejuízo do direito de ocupação de posto de trabalho no órgão ou 

serviço pelo trabalhador que, nos termos legais, a estes deva regressar. (OE 2010)

5 - A alteração dos mapas de pessoal que implique redução de postos de trabalho fundamenta-se 
em reorganização do órgão ou serviço nos termos legalmente previstos.



Mapas de Pessoal 

indicação do n.º de postos de trabalho para 
desenvolvimento da actividade caracterizados 

por:

Atribuição, 
competência 
ou actividade 
a cumprir ou a 
executar; 

Cargo ou 
carreira e 
categoria; 

Área de 
formação 
académica ou 
profissional de 
que o seu 

ocupante deva 

ser titular 

(dentro de cada 

carreira e, ou, 

categoria, 

quando 

imprescindível)  

Perfil de 
competências 
transversais da 
respectiva 
carreira e, ou, 
categoria,
complementado 
com as 
competências 
associadas à 
especificidade do 
posto de 
trabalho. 



ARTIGO 6.º
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS MAPAS DE PESSOAL

1 – Face aos mapas de pessoal, o órgão ou serviço verifica se se encontram em funções 
trabalhadores em número suficiente, insuficiente ou excessivo. 

2 - Sendo insuficiente o número de trabalhadores em funções, o órgão ou serviço, sem prejuízo do 
disposto na alínea b) do n.º 1 e nos n.os 3 e 4 do artigo seguinte, pode promover o 
recrutamento dos necessários à ocupação dos postos de trabalho em causa. 

3 - O recrutamento referido no número anterior, para ocupação dos postos de trabalho 
necessários à execução das actividades, opera-se com recurso à constituição de relações 
jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, excepto quando tais actividades sejam 
de natureza temporária, caso em que o recrutamento é efectuado com recurso à constituição 
de relações jurídicas de emprego público por tempo determinado ou determinável. 

Artigo 4.º (DL 209/2009)
Gestão dos recursos humanos em função dos mapas de pessoal 
1 - No caso previsto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o 
recrutamento nas condições aí previstas é precedido de aprovação do órgão executivo. 
2 - O sentido e a data da deliberação referida no número anterior são expressamente 
mencionados no procedimento do recrutamento. 



ARTIGO 6.º
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS MAPAS DE PESSOAL

4 - O recrutamento para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado nas 
modalidades previstas no n.º 1 do artigo 9.º inicia-se sempre de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. 

5 - O recrutamento para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo determinado ou 
determinável nas modalidades previstas no n.º 1 do artigo 9.º inicia-se sempre de entre trabalhadores que: 
a) Não pretendam conservar a qualidade de sujeitos de relações jurídicas de emprego público constituídas 
por tempo indeterminado; ou 
b) Se encontrem colocados em situação de mobilidade especial. 

6 - Em caso de impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho por aplicação do 
disposto nos números anteriores, o órgão ou serviço, precedendo parecer favorável dos membros do 
Governo responsáveis pelas finanças e pela Administração Pública, pode proceder ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. 

7 - O sentido e a data do parecer referido no número anterior é expressamente mencionado no procedimento 
de recrutamento ali em causa. 

8 - Nas condições previstas no n.º 4 do artigo anterior, sendo excessivo o número de trabalhadores em 
funções, o órgão ou serviço começa por promover as diligências legais necessárias à cessação das 
relações jurídicas de emprego público constituídas por tempo determinado ou determinável de que não 
careça e, quando ainda necessário, aplica às restantes o regime legalmente previsto, incluindo o de 
colocação de pessoal em situação de mobilidade especial. 

9 - O recrutamento previsto no n.º 5 pode ainda ocorrer, quando especialmente admitido na lei, mediante 
selecção própria estabelecida em razão de aptidão científica, técnica ou artística, devidamente 
fundamentada.



ARTIGO 7.º
ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1 - As verbas orçamentais dos órgãos ou serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a 
suportar os seguintes tipos de encargos: 
a) Com as remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de funções no 
órgão ou serviço; 
b) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados e, ou, com alterações do 
posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 
exercício de funções; 
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço. 

Proibição das valorizações remuneratórias – OE2011- art. 24.º

Art. 5.º DL 209/2009 (Orçamentação e gestão das despesas com pessoal )
1 - Os orçamentos das entidades a que o presente decreto-lei é aplicável prevêem verbas 
destinadas a suportar os encargos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro. 
2 - Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes 
encargos:



7. REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS E

RACIONALIZAÇÃO DE EFECTIVOS

Processo de 
reestruturação:

- Aplicação do DL 
200/2006

- Quando se proceda à 
reorganização de serviços 
com alteração das 
respectivas atribuições, 
competências e estrutura 
orgânica interna

Artigo 5.º
Estabelece o regime de 
extinção, fusão e 
reestruturação dos 
serviços da Adm. Pública 
e de racionalização de 
efectivos

Racionalização de 
efectivos: artigos 14.º a 
16.º do DL 209/2009 –
aplicação com as 
necessárias adaptações do 
DL 200/2006

DL 
200/2006



7. REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS E

RACIONALIZAÇÃO DE EFECTIVOS

• Artigo 3.º n.º 3 DL 200/2006:
• “A reestruturação de serviços ocorre quando, por acto 
próprio, se procede à reorganização de serviços, que 
se mantêm, tendo por objecto a alteração da sua 
natureza jurídica ou das respectivas atribuições, 
competências ou estrutura orgânica interna.”

Reestruturação 
de serviços

• Artigo 3.º n.º 4 DL 200/2006:
• “A racionalização de efectivos ocorre quando, por decisão do 
dirigente máximo do serviço ou do membro do Governo de 
que dependa, se procede a alterações no seu número ou nas 
carreiras ou áreas funcionais dos recursos humanos 
necessários ao adequado funcionamento de um serviço, após 
reconhecimento, em acto fundamentado, na sequência de 
processo de avaliação, de que o pessoal que lhe está afecto 
é desajustado face às suas necessidades permanentes ou à 
prossecução de objectivos.”

Racionalização 
de Efectivos



7.1 PROCESSO DE RACIONALIZAÇÃO DE EFECTIVOS

• Competência da Assembleia Municipal para os serviços 
municipais (art. 15.º al. a) DL 209/2009)

• Competência da Assembleia de Freguesia para os 
serviços das JF (art. 15.º al. b) DL 209/2009)

Decisão de dar 
início ao 

procedimento e 
responsabilidade 
pelo decurso do 

mesmo

• Competência do órgão responsável pela gestão do 
pessoal: Nos municípios: Presidente ou Vereador com 
competência delegada (art. 16.º n.º 1 do DL 209/2009)

• Elaboração dos documentos necessários para 
formalizar a racionalização de efectivos, a aprovar pela 
Assembleia Municipal/de Freguesia.

Gestão interna do 
procedimento



7.1 PROCESSO DE RACIONALIZAÇÃO DE EFECTIVOS –
DOCUMENTOS:

� Lista de actividades e procedimentos que devem ser 
assegurados para a prossecução e o exercício das 
atribuições e competências, assim como para a realização de 
objectivos, em conformidade com as disponibilidades 
orçamentais existentes;

� Lista dos postos de trabalho necessários para assegurar 
as actividades e os procedimentos referidos, por subunidade 
orgânica, quando se justifique, identificando a carreira e as 
áreas funcional, habilitacional e geográfica, quando 
necessárias, com a respectiva fundamentação e em 
conformidade com as disponibilidades orçamentais existentes;

� Mapa comparativo entre o número de efectivos existentes 
no serviço e o número de postos de trabalho 
considerados necessários.



7.1 PROCESSO DE RACIONALIZAÇÃO DE EFECTIVOS

CONSEQUÊNCIAS DA APROVAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS (art. 16.º n.º 3, 4 e 5)

Quando o número de postos de trabalho seja inferior ao 
número de efectivos existentes no serviço, há lugar à 
colocação de pessoal em situação de mobilidade especial

Ou, nos termos da lei, à aplicação das disposições 
adequadas de cessação da relação jurídica de emprego 
público



8. EXEMPLOS E CASOS PRÁTICOS

� Minuta de deliberação CM para aprovação pela AM
� Aprovação do modelo estrutura orgânica
� Aprovação da estrutura nuclear
� Dotação máxima das unidades e subunidades orgânicas e equipas de 

projecto 
� Dotação máxima de equipas multidisciplinares e estatuto remuneratório 

dos chefes de equipa 

� Minuta de deliberação da CM para criação de:
� Unidades orgânicas flexíveis
� Equipas de projecto
� Equipas multidisciplinares

� Despachos do Presidente CM
� Criação de Subunidades
� Afectação de pessoal



MINUTA DE DELIBERAÇÃO CM PARA APROVAÇÃO PELAAM

• “Considerandos”: enquadramento legal; metodologia seguida; principais objectivos; 
principais alteraçõesFundamentação

• “Face ao exposto, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere 
apresentar à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do disposto da 
alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, a 
seguinte proposta:”

Proposta com 
fundamento 

legal

• Aprovação do modelo estrutura orgânica
• Aprovação da estrutura nuclear (em caso de estrutura hierarquizada ou mista)
• Dotação máxima das unidades e subunidades orgânicas (em caso de estrutura 
hierarquizada ou mista)

• Dotação máxima de equipas de projecto  (em caso de estrutura hierarquizada)
• Dotação máxima de equipas multidisciplinares e estatuto remuneratório dos chefes 
de equipa (em caso de estrutura matricial ou mista)

Conteúdo da 
Proposta



MINUTA DE DELIBERAÇÃO EM CASO DE ESTRUTURA

HIERARQUIZADA

Modelo estrutura 
orgânica

• Adopção de um modelo de estrutura orgânica hierarquizada dos serviços 
municipais

Estrutura nuclear 

• A estrutura nuclear dos serviços integra as seguintes unidades orgânicas: 
• ….. Direcções Municipais
• …...Departamentos Municipais

Definição das 
competências da 
estrutura nuclear

• À Direcção Municipal  (…) compete: 
• Ao Departamento (…) compete: 

Dotação máxima 
das estruturas

• A dotação máxima unidades orgânicas flexíveis (…) é fixada em:
• A dotação máxima de subunidades orgânicas (…) é fixada em (…) :
• A dotação máxima de equipas de projecto é fixada em (…):



MINUTA DE DELIBERAÇÃO EM CASO DE ESTRUTURA

MISTA

Modelo estrutura 
orgânica

• Adopção de um modelo estrutural misto de organização dos serviços, por se tratar do modelo que, satisfazendo as 
necessidades de reorganização dos serviços, melhor se adequará aos objectivos de flexibilização e permanente ajustamento, 
assim como à missão da organização e à agregação de funções homogéneas nas unidades orgânicas, contando com duas 
componentes de estrutura:
•Estrutura hierarquizada composta por unidades orgânicas nucleares/flexíveis , e
•Estrutura matricial, para as áreas operativas que devam ser desenvolvidas essencialmente por projectos, agrupando-se 
em núcleos de competências bem definidas, desenvolvidas através de equipas multidisciplinares.

Dotação máxima das 
estruturas

• A dotação máxima unidades orgânicas nucleares/flexíveis (…) é fixada em:
• A dotação máxima de subunidades orgânicas (…) é fixada em (…) :

• A dotação máxima de equipas multidisciplinares é fixada em (…):

Estatuto 
remuneratório dos 
chefes de equipa

• As equipas multidisciplinares serão chefiadas por um chefe de equipa, cujo estatuto remuneratório será 
equiparado a director de departamento ou chefe de divisão, em função da complexidade das 
atribuições da estrutura. 

• No máximo, apenas … das equipas poderão ser chefiadas por chefe de equipa equiparado a director de 
departamento, sendo preferencialmente dirigidas por chefes de equipa equiparados a chefes de divisão. 



PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CARGO DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU OU INFERIOR

Estatuto

• O acto que aprova a estrutura orgânica deve estabelecer expressamente:
• As competências
• A designação
• A área e os requisitos de recrutamento
• O nível remuneratório

Proposta

• Aos cargos dirigentes de 3.º grau será atribuída a designação de (…) a quem incumbe 
o exercício das competências previstas na lei para os dirigentes, no âmbito das atribuições 
das respectivas unidades orgânicas.

• Aos cargos dirigentes de 3.º grau será atribuído um nível remuneratório 
correspondente a …% da remuneração base do cargo de direcção intermédia de 2.º 
grau (chefe de divisão), com/sem despesas de representação.

• Os titulares dos cargos de direcção intermédia de 3.º grau são recrutados, por 
procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na sua redacção actual, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, de entre trabalhadores em funções públicas licenciados ou 
titulares de curso superior que não confira grau de licenciatura, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo que 
reúnam dois anos de experiência profissional em funções para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura. 



ANEXO À DELIBERAÇÃO DAAM (ROSM) EM CASO DE

ESTRUTURA HIERARQUIZADA - OU DA CM (ROSM) CASO NÃO TENHA

UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM)

Anexo: Organograma dos serviços

Anexo: Quadro dos Dirigentes (próximo slide)

Anexo: Tabela de sucessão das unidades orgânicas 
(para manutenção dos dirigentes com a reorganização) 
Unidade orgânica anterior Unidade orgânica que lhe sucede
(….) (…)

Exemplo: “Com a entrada em vigor do novo regulamento de organização dos serviços municipais, mantêm -
se as comissões de serviço dos directores de departamento e dos chefes de divisão municipal actualmente 
em exercício de funções, até ao termo do respectivo prazo inicial, nos cargos dirigentes do mesmo nível 
que sucedem aos que actualmente detêm, ao abrigo do disposto na segunda parte da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção constante da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto 
e do disposto no n.º 1 do artigo 9.º-C do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, aditado pelo Decreto-Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho, na sequência de despacho a proferir pelo Presidente da Câmara Municipal, 
observada a tabela de sucessão das unidades orgânicas nucleares e flexíveis, constante do Anexo ….. ao 
presente regulamento.”



ANEXO À DELIBERAÇÃO DAAM (ROSM) EM CASO DE

ESTRUTURA HIERARQUIZADA - OU DA CM (ROSM) CASO NÃO TENHA

UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES

Quadro dos Dirigentes
[Quadro a que se refere o n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, alterada 

pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril].

Designação dos cargos 

dirigentes

Qualificação dos cargos 

dirigentes

Grau N.º de lugares

Director Municipal Direcção superior 1.º …

Director de 

Departamento

Direcção Intermédia 1.º …

Chefe de Divisão Direcção intermédia 2.º …

(.….) Direcção intermédia 3.º …

(……) Direcção intermédia 4.º …



OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA

REPÚBLICA (SOB PENA DE INEFICÁCIA)

� Modelo de Estrutura Hierarquizada:
� Estrutura Nuclear aprovada pela AM

� Estrutura Flexível aprovada pela CM

� Subunidades orgânicas criadas pelo Presidente CM 

� Modelo de Estrutura Matricial/Mista:
� Deliberação da CM sobre a constituição das equipas 

multidisciplinares, respectivo chefe de equipa e membros a 
compõem (de entre os efectivos dos serviços)

Nas JF a publicação é feita em edital a afixar nos lugares de estilo 

da freguesia (art. 15.º n.º 5)



OBRIGADA PELA ATENÇÃO.

CONTACTO: 

VANIA.NETO@LINKTHINK.PT

GERAL@LINKTHNIK.PT


