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referida portaria, para a realização de audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

22 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de S. Pedro do Sul e disponibilizada na sua página eletrónica.

23 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são con-
vocados para a realização do método seguinte pela forma prevista no 
n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publi-
citada no site do Município (www.cm -spsul.pt), bem como remetida 
a cada concorrente por correio eletrónico ou ofício registado, em data 
oportuna, após a aplicação dos métodos de seleção.

25 — Motivos de exclusão: Constituem motivos de exclusão dos 
candidatos do procedimento:

a) A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso;

b) A omissão ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes 
do requerimento;

c) A não reunião dos requisitos de admissão.

26 — Posicionamento remuneratório: Posição 1.ª e Nível Remune-
ratório 1 — R.B. — € 485,00;

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

28 — No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá prefe-
rência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer 
outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. Apenas são abrangidos por esta norma 
os candidatos com relação jurídica de emprego pública por tempo de-
terminado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

29 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso 
será publicitado:

a) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no primeiro dia 
útil seguinte ao da presente publicação no Diário da República;

b) Na página eletrónica da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul 
(www.cm -spsul.pt) por extrato, no prazo de três dias úteis contados a 
partir da data da publicação no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo de três dias 
úteis contados da data da publicação no Diário da República.

30 — É dispensada a consulta à ECCRC por não se encontrar cons-
tituída e em funcionamento a entidade, de acordo com instruções da 
Direção Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP).

14 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. António Carlos 
Figueiredo.
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 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Despacho n.º 1907/2013
Jorge Orlando César de Jesus Romeira, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de São Vicente, torna público, em cumprimento do disposto no 
n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 
a Assembleia Municipal de São Vicente, em sessão ordinária de 28 de 
dezembro de 2012, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada 
em sessão ordinária realizada em 7 de dezembro de 2012, aprovou o 
Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de São Vicente, 
que a seguir se transcreve.

24 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Orlando César de Jesus Romeira.

Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços
Municipais de São Vicente

1 — A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo 
de estrutura hierarquizada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º 
e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

2 — A dotação de unidades orgânicas flexíveis é fixada num número 
máximo três unidades, dirigidas, cada uma, por um chefe de divisão 

municipal, ficando a sua criação dependente de deliberação da Câmara 
Municipal, na qual serão definidas as respetivas competências.

3 — A dotação máxima de subunidades orgânicas é fixada em 10, 
cuja coordenação fica a cargo de coordenadores técnicos, sendo criadas 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, através do qual são 
definidas as respetivas competências.

ANEXO

(Quadro a que se refere o n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro) 

Designação dos cargos dirigentes Qualificação dos cargos dirigentes Grau
Número

de
lugares

Chefe de Divisão  . . . . . . . Direção Intermédia. . . . . 2.º 3
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 Despacho n.º 1908/2013
Jorge Orlando César de Jesus Romeira, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de São Vicente, torna público, em cumprimento do disposto no 
n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 
a Câmara Municipal de São Vicente, em sessão ordinária realizada em 
11 de janeiro de 2013, aprovou o Regulamento da Estrutura Flexível, 
Organização e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente, 
que a seguir se transcreve.

24 de janeiro de 2013 — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Orlando César de Jesus Romeira.

Regulamento da Estrutura Flexível, Organização
e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente

Nota justificativa
O Regime Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
institui um modelo de organização, estrutura e o funcionamento dos 
serviços municipais orientado pelos princípios da unidade e eficácia 
de ação, aproximação dos serviços aos cidadãos, desburocratização, da 
racionalização de meios e eficiência na afetação de recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, bem como da 
garantia da participação dos cidadãos e pelos demais princípios gerais 
aplicáveis à atividade administrativa.

Assim, na prossecução daqueles objetivos e dando cumprimento ao 
regime estabelecido por aquele diploma, o Município de São Vicente 
procedeu à revisão da sua estrutura orgânica através da intervenção dos 
diferentes órgãos municipais competentes, cujas decisões foram objeto de 
publicação na 2.ª série do Diário da República, n.os 243 (de 17/12/2010) 
245 (de 21/12/2010) e 22 (de 01/02/2011), sob o aviso n.º 26555/2010, 
regulamento n.º 896/2010 e despacho 2367/2011, respetivamente. Na 
impossibilidade de criação de uma estrutura nuclear — por não se encon-
trarem reunidos os pressupostos legais para criação de direções ou depar-
tamentos municipais — foi então fixada em quatro a dotação máxima de 
unidades orgânicas na estrutura flexível dos serviços municipais.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
diploma que procede à adaptação à administração local do estatuto do 
pessoal dirigente, tornou -se necessária a adequação da estrutura orgânica 
vigente às regras e critérios previstos neste diploma, designadamente 
no que concerne ao cumprimento do número máximo de cargos de 
direção a prover. Por conseguinte, uma vez que a orgânica dos serviços 
municipais de São Vicente compreende apenas uma estrutura flexível, 
constituída por unidades orgânicas a serem providas por chefes de di-
visão municipal, que correspondem a cargos de direção intermédia de 
2.º grau, a Assembleia Municipal — no uso das competências previstas 
no artigo 6.º do RJOSAL e sob proposta da Câmara — deliberou reduzir 
o número de divisões municipais, adequando da dotação máxima de 
unidades orgânicas ao disposto no artigo 8.º

Assim, em cumprimento dos limites fixados pela deliberação da As-
sembleia Municipal, datada de 28 de dezembro de 2012 — que fixou em 
três a dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis e em dez o número 
máximo de subunidades orgânicas a prever na estrutura e organização 
dos serviços municipais — e considerando que a organização engloba 
todo o conjunto integrado e articulado de serviços — com competências 
próprias mas também interdependentes —, impõe -se desenhar uma 
estrutura funcional, dirigida à plena prossecução das atribuições muni-
cipais, que permita uma mobilização eficiente de recursos e a realização 




