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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 



 
 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
1. Atualização e adequação da estrutura orgânica – Limites a fixar pela Assembleia Municipal 
2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva remuneração do 
cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e adequação da estrutura 
orgânica. 
3. Novo Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da Marinha 
Grande. 
4. Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 12/2018 - 
Aprovação de trabalhos complementares - Aditamento à deliberação camarária de 14-10-
2019. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

 

1. Atualização e adequação da estrutura orgânica – Limites a fixar pela Assembleia 
Municipal 
 
934 - O regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, impôs a reorganização dos serviços municipais 
até 31 de dezembro de 2010. 
 
Por seu lado, o artigo 47.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de novembro, alterada pela Lei n.º 
20/2012, de 14 de maio, previa que o Governo aprovasse no prazo de 30 dias a legislação 
referente ao pessoal dirigente da administração local, no sentido de redução do número de 
dirigentes em exercício efetivo de funções, incluindo cargos legalmente equiparados. Tal 
desiderato ficou concretizado com a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que 
procedeu à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local. 
 
Como consequência, nos últimos anos a estrutura orgânica das autarquias teve que ser 
alterada por força de disposições legais que condicionaram, neste domínio, as opções dos 
Órgãos de Gestão das autarquias. 
 
Em sessão extraordinária de 7 dezembro de 2012, e sob proposta da Câmara Municipal de 
29 de novembro de 2012, a Assembleia Municipal, aprovou o modelo de estrutura orgânica 
dos serviços municipais, fixando o número máximo de seis (6) unidades orgânicas flexíveis e 
quatro (4) subunidades orgânicas. O modelo de estrutura hierarquizada, constituído por 
unidades orgânicas flexíveis, nos termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 
10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, encontra-se vertido no 
Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
publicado através do Despacho n.º 9535/2018, na 2.ª série do Diário da República, n.º 196, 
de 11 de outubro, com as alterações decorrentes do Despacho n.º 11114/2018, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 228, de 27 de novembro. 
 
Posteriormente, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento do 
Estado para 2018, introduziu alterações significativas, designadamente no que respeita ao 
provimento de chefes de divisão municipal e cargos de direção intermédia de 3.º grau ou 
inferior, com a revogação dos artigos que impunham limites as estes cargos. 
 
Assim: 
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Considerando que o modelo atualmente vigente é ineficiente face à multiplicidade de 
matérias, atribuições e competências conferidas a cada unidade orgânica, que impedem o 
desenvolvimento eficiente e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à 
população, comprometendo assim, a prossecução dos objetivos estratégicos do executivo 
permanente, expressos claramente no seu Compromisso com os munícipes; 
 
Considerando o projeto de “Reengenharia de Processos e Modernização Administrativa, em 
curso, que prevê a melhor prestação dos serviços municipais aos cidadãos e empresas, 
dependente do aumento da eficácia e eficiência dos diversos postos de trabalho; 
 
Considerando que importa preparar e dotar a organização das condições adequadas à 
transferência de competências concretizada na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 
 
Considerando a aposta no reforço de recursos humanos; 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, aprovar a reorganização dos serviços 
municipais, em cumprimento do artigo 25.º, n.º 1 alínea m) do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 

a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica (hierarquizada, matricial ou mista); 
b) Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas 

nucleares (direções municipais e departamentos municipais); 
c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (unidades orgânicas 

lideradas por cargos de direção intermédia de 2.º grau); 
d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas (serviços liderados por 

pessoal com funções de coordenação – coordenador técnico da carreira geral de 
assistente técnico); 

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

f) Definir o número máximo de equipas de projeto; 
 
Considerando ainda que nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
na sua redação atual, a estrutura orgânica pode prever a existência de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau; 
 
Nestes termos, e tendo presente a proposta subscrita pela Presidente da Câmara e o 
parecer emitido pelo serviço de Recursos Humanos, documentos anexos e que fazem parte 
integrante da presente, a Câmara Municipal, abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, também na sua redação atual, propõe e delibera submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte modelo organizacional: 
 

 Modelo de estrutura orgânica – Estrutura hierarquizada, constituída por unidades 
orgânicas flexíveis, nos termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 
10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual; 

 Número máximo de unidades orgânicas flexíveis – Onze (11) unidades orgânicas 
flexíveis, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do citado artigo 6.º; 
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 Número máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau – Três (3) cargos 
de direção intermédia de 3.º grau, designados como chefes de unidade, 
hierarquicamente dependentes do chefe de divisão respetivo, a prever nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual;  

 Número máximo de subunidades orgânicas – Quatro (4) subunidades orgânicas, 
ao abrigo da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009; 

 Número máximo de equipas de projeto – Não prever a existência de equipas de 
projeto na estrutura orgânica municipal (alínea f) do artigo 6.º);  

 Entrada em vigor – A presente moldura organizacional entra em vigor com os 
Documentos Previsionais 2020. 

 
 
Tendo a Sr.ª Presidente colocado a proposta a votação, foi a mesma rejeitada, por 
maioria, com 4 votos contra e 3 votos a favor. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, votaram contra e 
proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O Município de Marinha Grande é uma organização pública, que visa a prossecução do 
interesse público. Para cumprir as atribuições e competências que a lei lhe confere deve 
organizar-se de modo a que a prestação dos diferentes serviços seja mais eficaz e eficiente. 
Como organização tem ainda a obrigação de gerir os recursos humanos de acordo com um 
estilo de liderança adequado e ter como suporte dirigentes que operacionalizem as 
diferentes medidas políticas que, a um nível micro, motivam equipas que cumprem tarefas e 
assim permitem a satisfação das necessidades dos munícipes.  
Ora, o presente processo, designado por “Atualização e adequação da estrutura orgânica – 
Limites a fixar pela Assembleia Municipal” enquadra-se num continuo processo de 
reestruturação, iniciado em 2018, chegando num curto espaço de tempo, à terceira 
alteração. 
Uma estrutura orgânica, pelas implicações que acarreta na organização, não pode estar 
sujeita a permanentes alterações geradoras de instabilidades organizacionais, como é o 
caso.  
 
Esta proposta de alteração de estrutura orgânica foi elaborada pela mesma empresa que fez 
as duas apresentadas no ano passado. Os resultados obtidos foram infrutíferos. 
 
Em maio 2018 a alteração à estrutura orgânica foi justificada pelo executivo PS nos 
seguintes termos: “A estrutura atual encontra-se corretamente dimensionada no que respeita 
ao número de unidades orgânicas flexíveis (Divisões) quando comparado com o número de 
cargos de direção intermédia de 2º grau (Chefes de Divisão) que o Município pode possuir. 
Foi entendido, no âmbito do trabalho de reestruturação, não alterar o número de Unidades 
Orgânicas existentes, mas alterar a distribuição das subunidades orgânicas.” 
 
Apesar da descrita fundamentação, passados 6 meses, em Outubro de 2018, foi aprovada 
nova estrutura orgânica (segunda alteração proposta por executivo) com as seguintes 
justificações: 
a) considerava-se a necessidade de criar seis “órgãos de staff/gabinetes”, entre os quais, 
Gabinete de auditoria e melhoria continua, cujo resultado até ao momento é zero produtos. 
Isto reflecte que o executivo permanente não está preocupado em melhoria contínua. 
b) considerava-se que era um poderoso instrumento de melhoria da performance da 
autarquia quer a nível interno, quer nas relações com os Munícipes, gabinete esse, que na 
3.ª proposta de alteração à estrutura é suprimido. Ou seja, parece que já não é necessário, 
este executivo acha que já não é preciso fazer a melhoria contínua? 
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c) Assumia-se que era necessário criar um Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e 
Candidaturas, isto é, que a autarquia tinha necessidade de “pensar” regularmente no seu 
posicionamento estratégico e identificar as “ações” a desenvolver para que se mantenha 
atrativa à fixação de novos munícipes e de novos investimentos. Em muitos casos tal implica 
a identificação e o recurso a candidaturas a “fundos comunitários” nacionais ou 
internacionais. Deve estar muito orientado para o exterior da autarquia antecipando 
acontecimentos e formulando propostas de decisão a submeter ao Executivo. Na atual 
proposta eliminamos este gabinete, assumindo que não precisamos de pensar em 
desenvolvimento estratégico e em candidaturas comunitárias!? 
 
Aquando da discussão das propostas de alteração das estruturas orgânica de Maio e 
Outubro de 2018, alertámos que não seria uma estrutura orgânica nova que iria resolver os 
problemas da organização, pois “se nada mudar no estilo de liderança dos eleitos, se não for 
definida uma estratégia a médio/longo prazo e se não se aumentarem os recursos 
humanos”, nada vai acontecer.  
Em ambas as situações, este executivo escolheu a estrutura com qual queria trabalhar. 
Fundamentámos o nosso posicionamento na abstenção permitindo que governassem 
conforme achassem mais ajustado. Clarificámos que em nenhuma das propostas nos 
revíamos, nenhuma era a estrutura do MpM. Contudo, se era a estrutura orgânica com que o 
executivo permanente entendia ter condições para trabalhar e que considerava corresponder 
aos objetivos deste mandato, os vereadores do MpM, entendiam que se trata de uma 
matéria que é da responsabilidade da Senhora Presidente, e, por isso, abstiveram-se, dando 
o benefício da dúvida. 
 
Depois de tudo isto, pretende-se de novo alterar a estrutura (pela 3.ª vez num espaço de 17 
meses). Da análise ao documento depreendemos que a estrutura foi pensada em função dos 
dirigentes que se pretendem nomear e não em função das necessidades do serviço e das 
competências que se perspectiva o Município ter por via da descentralização. As unidades 
orgânicas não são equivalentes, nem em termos de competências e responsabilidades, nem 
em número de recursos humanos a gerir. Há um grande desequilíbrio e algumas 
incongruências. Destes aspectos materializamos apenas alguns exemplos: 

a) O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação, deveria ser uma unidade 
orgânica (divisão) e integrar as matérias da proteção de dados. Nas organizações 
esta é uma área estratégica, está em constante alargamento do campo de trabalho e 
implica enormes responsabilidades que não estão vertidas neste documento;     

b) A Divisão de Gestão do Território integra uma (sub)unidade de Gestão Urbanística, 
mas não tem uma do Planeamento, o que demonstra um total esvaziamento do 
interesse no processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, na elaboração dos 
restantes planos estruturantes para o território (ex: plano de pormenor, plano de 
urbanização, plano das acessibilidades locais); 

c) Parte das competências da Divisão de Projecto são matérias do planeamento (ex: 
cartografia, bases de dados municipais e regionais); 

d) Não faz sentido haver contratação pública em duas unidades orgânicas (jurídica e na 
financeira); 

e) Não se percebe porque a “auditoria e melhoria contínua” está na Divisão de 
Recursos Humanos. Dada a transversalidade que implica, seria mais ajustado 
enquadrar-se na divisão jurídica ou até na Divisão de Modernização e Administração 
Geral. Nas competências desta unidade também não se percebe porque há uma 
estrutura de “avaliação e desenvolvimento” e não “avaliação do desempenho”. 
Também não se valoriza a questão da formação como eixo de relevância 
autonomizada.  
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Mais… se esta estrutura teve em vista a adequação às futuras competências que venham a 
ser transferidas, após apreciação do documento, verificamos que as unidades orgânicas e as 
competências nelas vertidas não reflectem esse desígnio. Veja-se: onde estão estruturas 
que tratem dos “jogos de fortuna ou azar”, a questão da justiça, o apoio aos bombeiros, 
gestão do património imobiliário público sem utilização. Mais… perspectivando-se em 2021 a 
transferência de competências de forma autocrática, onde se irão encaixar as da área da 
saúde, educação, acção social, etc… Só mais uma nota, que atenção se dá ao desporto 
nesta proposta? Nenhuma. A questão do associativismo não está devidamente estruturada. 
O associativismo desportivo, cultural e recreativo é totalmente distinto, quanto à sua 
natureza, âmbito e acção, do trabalho desenvolvido pelas instituições particulares de 
solidariedade social, cuja importância não está minimamente vertida neste documento. Estas 
instituições prestam resposta sociais que são obrigação do Estado, substituindo-se num 
modelo de cooperação institucional formalizado com o Ministério respectivo.    
 
Entendemos que no período de um mandato não podemos andar a mudar permanentemente 
de estrutura, criando instabilidade nos recursos humanos internos e confusão no público que 
se dirige aos serviços.  
 
Esta estrutura orgânica está subvertida. Foi pensada para colocar determinadas pessoas em 
determinadas funções e não foi estruturada de modo a que, primeiro, se definissem 
funções/competências e só depois se procurariam integrar pessoas com perfis adequados ao 
cumprimento das mesmas. Veja-se como o próprio processo clarifica esta situação. O único 
parecer apresentado, da área dos recursos humanos, de acordo com “orientações da Exma. 
Sra. Presidente, a quase totalidade dos lugares de chefia são ocupados por pessoal da 
Câmara”. Esta situação a ocorrer teria um carácter transitório de 90 dias, nunca poderia ser 
considerada como definitiva dado que se revela uma violação grosseira da lei, relembre-se 
que “Os titulares dos cargos de direção superior são recrutados, por procedimento 
concursal”. Ou seja, nesta proposta não há recrutamento por mérito ou competência, mas 
por vontade da Sra. Presidente em escolher quem bem entender.  
 
Os custos indicados pela Sra. Presidente são entre 331.075,00 € e 128.083,00 €, no entanto 
o parecer da chefe de unidade de Recursos Humanos diz que são 203.000€. Então em que 
ficamos? Por isso exigimos um parecer financeiro e jurídico que, por qualquer razão 
desconhecida, o processo não tem. 
 
Esta é a terceira vez, em menos de 3 semanas, que este assunto é agendado para se 
deliberar e o processo se apresenta incompleto e permita-nos a expressão “martelado”. 
 
Temos a forte convicção de que a Sra. Presidente e o executivo permanente não têm a 
menor noção do funcionamento dos serviços e de como poderá pô-los a trabalhar com maior 
eficácia e eficiência, num modelo de administração moderna, compreendendo que é preciso 
pôr a Câmara ao serviço dos munícipes e motivar os seus trabalhadores. 
 
Lamentamos esta situação pelos munícipes, que vão continuar a ter acesso a uma Câmara 
Municipal ineficaz, e pelos trabalhadores, que continuarão a trabalhar com muitas angústias 
e desgaste permanente.  
 
O executivo permanente teve duas hipóteses de escolher bem, não tem o direito de mais 
uma vez instabilizar a organização e os trabalhadores, decidir mal, com bastantes custos 
para os serviços e o erário público.  
 
Pelo exposto, votamos contra esta nova proposta.” 
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Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra, votaram contra 
e proferiram a seguinte declaração de voto: 

“Esta é a terceira reorganização dos serviços apresentada em dois anos de 
mandato, parecendo-nos claro que este Executivo anda a fazer “experimentações”, 
experiências sistemáticas, com algo tão sério como é a necessária reorganização dos 
serviços da Câmara, tratando como “peões” os trabalhadores da Câmara.  

Não foi efectuado o rigoroso levantamento das necessidades de recursos humanos 
para responder às necessidades dos serviços para poder albergar as novas competências. 
Por exemplo, é um facto que a Câmara Municipal não tem pessoal operário. Faz falta? Sim 
ou não? Parece-nos que sim. Quantas pessoas? Para integrar que divisão ou divisões? E 
nem se diga que o que aqui se propõe, é só o aumento do número de divisões porque é 
muito mais do que isso. Na verdade, a criação de um maior ou menor número de divisões, 
maior ou menor número de cargos de chefias e chefias intermédias, está obvia e diretamente 
interligado com o rumo e a estratégia que se quer para o Concelho e que obriga a que 
existam mais ou menos divisões, mais ou menos recursos humanos… 

O que se nos afigura e está comprovado factualmente, é que este Executivo não 
sabe para onde quer rumar…É um “navegar à vista”, sem estratégia, sem definição de 
prioridades e sem que das anteriores reorganizações “falhadas” se tenha percebido, com 
clareza, o que falhou. 
 Esta proposta de reorganização dos serviços, ademais, não vem acompanhada de 
qualquer parecer técnico financeiro e jurídico, não vindo devidamente fundamentada! Mais 
uma vez o processo vem incompleto (certamente propositadamente já que é a 3ª vez que 
vem desta forma atabalhoada e incompleta). 

E parece-nos claro que não existe um verdadeiro processo de reorganização!  
Aquilo que nos é apresentado é uma reorganização “atabalhoada” (mais uma) e que 

não vem acompanhada de uma visão de futuro, de uma estratégia, que nos faça perceber o 
que se visa alcançar com esta reorganização (mais uma) dos serviços.  

Criam-se divisões sem explicação plausível, com cargos de chefia e de chefia 
intermédia para chefiar um ou dois técnicos… 

Criar divisões por criar, criar divisões para acomodar pessoas, em vez de se 
pensar na reorganização dos serviços numa lógica de estratégia global para o Município, não 
nos parece a solução. E tendo em conta os custos inerentes a esta proposta de 
reorganização (mais de 200 mil euros), não podemos ser irresponsáveis. 

Acresce ainda que, numa terra como a nossa, em que o Movimento Associativo é 
Rei, em que a cultura, desporto, a acção social é maioritariamente assumida por voluntários, 
é uma lacuna muito grande que nesta reorganização não se preveja um específico 
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, o que diz bem do valor que este Executivo 
PS dá às nossas Associações e Clubes que têm sido, como dissemos e repetimos, o motor 
fundamental de desenvolvimento social, cultural e desportivo deste Concelho. Os vereadores 
do PCP pediram que este Gabinete fosse introduzido, não tendo a nossa proposta colhido o 
assentimento do Executivo PS. 

Por tudo isto, votámos contra esta proposta, estando naturalmente disponíveis para 
votar favoravelmente um plano de reorganização dos serviços que valorize os trabalhadores 
desta Autarquia, com critérios justos, avaliações de desempenho e que os motive para 
objectivos concretos, objectivos comuns, para uma maior eficiência e eficácia dos serviços, 
para que a nossa população se sinta melhor servida, e não para constantes incertezas, para 
um trabalho de “navegar à vista”, sem rumo sem estratégia e sem liderança que é, de facto, 
apanágio deste Executivo.” 
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A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Ao contrário daquilo que aqui foi dito pelas declarações anteriores, esta reorganização de 
serviços corresponde áquilo que foi um compromisso que fizemos aquando da alteração 
anterior sobre a proposta de, neste ano de 2019, podermos adequar a Câmara à estrutura 
necessária para que se torne mais eficaz, mais eficiente e preparada para a assunção dos 
compromissos que advêm da nova descentralização e das novas competências para a 
Câmara Municipal, por isso mesmo, também ao contrário do que foi dito, abrimos concursos 
que estão a decorrer em todas as áreas, assistentes operacionais, assistentes técnicos, 
quadros superiores, para que venham a integrar as novas divisões que aqui propúnhamos. 
Os custos que aqui foram apresentados e que pelos vistos os Srs. Vereadores não 
entenderam, têm a ver com a diferença, simples de ver, dos valores que teriam de ser afetos 
se as chefias viessem a ser com pessoal externo ou com pessoal interno, daí a diferença 
entre os cerca de 300 mil e os cerca de 200 mil, que dá os cerca de 120 mil euros que aqui 
estão identificados. 
Todo o processo de uma nova estratégia com a modernização dos serviços e as diferentes 
competências de cada uma das divisões é matéria que como é lógico está a ser trabalhada. 
Foi ainda referido que não foi considerado na gestão do território o planeamento, o que 
também não corresponde à verdade, porque se dividiu exatamente a divisão que concentra o 
urbanismo e o planeamento em 2 divisões para que de forma mais eficaz se possa fazer 
uma gestão do planeamento e também haver maior eficiência para a gestão do urbanismo. 
Como aqui foi referido esta é a terceira reunião que fazemos sobre este assunto.  
Da primeira trouxemos inclusivamente a pessoa que está a trabalhar para esta autarquia no 
sentido da adequação da estrutura orgânica, do levantamento por divisão do volume de 
trabalho de cada divisão e ainda da modernização administrativa que se quer implementar. 
Nessa altura, para que qualquer dúvida que os Srs. Vereadores tivessem sobre a mesma, 
aqui a pudéssemos discutir e clarificar. 
Quando se quer imputar a este executivo esta ser a terceira modificação e ela ser feita para 
colocar as pessoas que se pretendem valorizar, repudio por inteiro essa afirmação, que 
pretende, tão só, criar entropias desnecessárias ao normal serviço desta autarquia, dado que 
aquilo que se pensou fazer em primeiro lugar foi de facto adequar a estrutura orgânica àquilo 
que já agora entendemos ser necessário à preparação do futuro e adequá-la com pessoas 
internas, aquelas que forem possíveis, a que se seguirá naturalmente um concurso que 
decorrerá e decorre da lei. 
Posto isto, e porque estamos em preparação do novo orçamento para 2020, seria de todo 
necessário nesta data termos uma estrutura orgânica que pudesse vir a ser aprovada pela 
Assembleia Municipal como em quaisquer outras das Câmaras vizinhas se tem feito, para 
corresponder com maior eficácia aos serviços e à necessidade da população. 
Assim, lamento que mais uma vez isso não tenha sido possível. 
Compreendo que cada um tenha uma diferente visão daquilo que são as divisões da 
Câmara.  
Relembro que o que estamos a levar à Assembleia Municipal é o pedido de autorização para 
um número de divisões. Se as consideram insuficientes aguardo que nos consigamos sentar 
a esta mesa, os 7, e criar as alterações necessárias para uma aprovação, dado que a minha 
proposta, como me competia, foi rejeitada.”    
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia 
Guerra, tendo a Sr.ª Vereadora acrescentado o seguinte: 
“Relativamente ao que foi dito sobre o gabinete de apoio ao associativismo que falta nesta 
nova estrutura orgânica, realmente está previsto, está incluído na Divisão de Educação, 
Juventude e Promoção Social, tal como se pode verificar na proposta de regulamento (art.º 
21.º, ponto 5). 



 

Página 10 de 13 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
21/10/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao facto de ter sido mencionado que não é dada a atenção devida à área do 
desporto, esta está contemplada também na proposta de regulamento (art.º 21.º, ponto 6).” 
 
A Sr.ª Presidente acrescentou ainda o seguinte: 
“Relativamente ao gabinete de candidaturas, esta matéria continua a estar sob o gabinete da 
Divisão Administrativa e Financeira, onde se verificou, ao longo deste período, estar 
devidamente enquadrado.” 
 
 
2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva 
remuneração do cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e 
adequação da estrutura orgânica. 
 
Presente a seguinte proposta: 
 

“A definição das competências, da área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de 
licenciatura adequada, do período de experiência profissional, e respetiva remuneração, do cargo de 
direção intermédia de 3.º grau, designado chefe de unidade, cabe à Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal, conforme n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua 
redação atual. 
 
Nestes termos, e tendo presente a proposta subscrita pela Presidente da Câmara e o parecer emitido 
pelo serviço de Recursos Humanos, documentos anexos e que fazem parte integrante da presente, a 
Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação 

atual, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe e delibera submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, a definição das competências, critérios de recrutamento e remuneração do 

chefe de unidade, nos termos a seguir enunciados: 
 
1 – Definição das competências:  

a) Receber e fazer distribuir pelos serviços da área de competência a correspondência a eles 
referente;  

b) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas;  
c) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo superior hierárquico ou pelo 

presidente, e propor as soluções adequadas;  
d) Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos 

nas matérias que interessam à área de competência; 
e) Participar na definição dos objetivos de atuação da unidade orgânica que integra, tendo em 

conta os objetivos gerais estabelecidos;  
f) Gerir os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à área de competência, 

otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;  

g) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na área de competência e garantir o 
cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a 
satisfação do interesse dos destinatários;  

h) Promover 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 respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 
adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;  

i) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a 
adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o 
cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte dos trabalhadores;  

j) Cooperar na identificação das necessidades de formação específica dos trabalhadores da 
área de competência e propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas 
ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação;  

k) Preparar os processos e informar sobre os assuntos no âmbito das respetivas competências. 
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2 – Área:  
O titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau é recrutado por procedimento concursal, nos 
termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, de entre 
trabalhadores em funções públicas por tempo indeterminado. 
 
3 – Requisitos do recrutamento: 

Exigência de licenciatura adequada, competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo, com três anos de experiência profissional em áreas relevantes do 
cargo a prover. 
 
4 – Remuneração:  
6.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior (2.025,35€), com opção pelo 
vencimento da categoria de origem.  
 
A presente deliberação produz efeitos com a entrada em vigor dos Documentos Previsionais 
2020.” 

 
 
Sobre esta proposta registaram-se as seguintes intervenções: 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira suscitou a dúvida sobre se esta proposta vinha em função 
da atual estrutura orgânica e se fazia sentido estar a votá-la, quando se pretende fazer uma 
nova estrutura. 
 
A Sr.ª Presidente disse que os Srs. Vereadores é que devem saber, uma vez que já 
apresentou a sua proposta, que veio devidamente fundamentada. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que isso não é verdade, questionando onde 
está o parecer jurídico e financeiro. 
 
Dado que só foi enviado aos Srs. Vereadores um parecer dos serviços de recursos 
humanos, a Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, 
Dr.ª Ana Sousa, a quem pediu que comece a preparar um parecer jurídico sobre esta 
matéria. 
 
Seguidamente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 
Sandra Paiva, a quem pediu a elaboração de um parecer financeiro sobre a proposta de 
adequação da estrutura orgânica. 
 
A Sr.ª Presidente pretendia, com estes dois pareceres, sanar as dificuldades que os Srs. 
Vereadores tinham sentido. 
 
Os Srs. Vereadores pediram para seguir com a reunião, pelo que este ponto foi retirado, 
assim como o seguinte. 
 
 
 
3. Novo Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal da Marinha 
Grande. 
 
Este ponto foi retirado, tanto mais que só tinha sido agendado para clarificar os pontos 1 e 2. 
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4. Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 12/2018 
- Aprovação de trabalhos complementares - Aditamento à deliberação camarária de 14-
10-2019 
 
935 - Foi objeto de deliberação camarária, na última reunião de câmara ocorrida no dia 14-
10-2019, a aprovação de trabalhos complementares do Concurso público n.º 12/2018 - 
Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande. 
 
Porém, à posteriori, constatou-se que o texto da referida deliberação não contemplava a 
totalidade da fundamentação legal aplicável. 
 
Com efeito, onde se lê: 
 
".... e dos artigos 370.º, 373.º, 374.º e 378.º, todos do Código dos Contratos Públicos,.... 
Trabalhos complementares a preços contratuais, no valor de 2.604,00€ (dois mil, seiscentos 
e quatro euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
Trabalhos de complementares a preços acordados, no valor de 77.643,64€ (setenta e sete 
mil, seiscentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos), a que acresce o IVA à 
taxa legal em vigor; 
Trabalhos a menos no valor de 8.049,15€ (oito mil, quarenta e nove euros e quinze 
cêntimos);" 
 
Deveria ler-se: 
 
" ... e dos artigos 370.º, nº 2; 373.º; 374.º; 378.º e 379º todos do Código dos Contratos 
Públicos,.... 
Trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços contratuais, no valor de 
2.604,00€ (dois mil, seiscentos e quatro euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos do n.º 2 do art.º 370.º do Código dos Contratos Públicos; 
Trabalhos de complementares de natureza não prevista, a preços acordados, no valor de 
77.643,64€ (setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro 
cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, nos termos do n.º 2 do art.º 370.º do 
Código dos Contratos Públicos; 
Trabalhos a menos no valor de 8.049,15€ (oito mil, quarenta e nove euros e quinze 
cêntimos), de acordo com o art.º 379.º do Código dos Contratos Públicos; " 
 
Pelo que importa aditar esta fundamentação no texto da referida deliberação 
 
Desta forma, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços, e 
nos termos do artigo 173.º do CPA, delibera alterar e substituir a deliberação no dia 14-
10-2019 relativa ao ponto agendado sob a designação de “Remodelação do Centro de 
Saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 12/2018 - Aprovação de trabalhos 
complementares” em conformidade com o seguinte teor: 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços, e nos 
termos 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º, nº 2; 373.º; 374.º; 378.º e 379º 
todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande”, em que é cocontratante a 
empresa CANAS- Engenharia e Construção, Lda delibera aprovar: 
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a) Trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços contratuais, no 
valor de 2.604,00€ (dois mil, seiscentos e quatro euros), a que acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos do n.º 2 do art.º 370.º do Código dos Contratos 
Públicos; 

b) Trabalhos de complementares de natureza não prevista, a preços acordados, 
no valor de 77.643,64€ (setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três euros e 
sessenta e quatro cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos do n.º 2 do art.º 370.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Trabalhos a menos no valor de 8.049,15€ (oito mil, quarenta e nove euros e 
quinze cêntimos), de acordo com o art.º 379.º do Código dos Contratos 
Públicos; 

d) A fixação do prazo de execução em 45 dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada por mais 90 dias; 

e) A minuta do contrato adicional a celebrar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 10:25 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 


