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 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 1577/2023

Sumário: Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de 
Aljezur.

Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de Aljezur

Para os devidos efeitos se torna publico que, de acordo com o disposto no artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal de Aljezur, em sessão ordi-
nária, de 15 de dezembro de 2022, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião 
ordinária de 30 de novembro de 2022, deliberou aprovar a proposta de Alteração ao Regulamento 
da Organização dos Serviços Municipais, publicado na 2.ª série, do Diário da República n.º 228, 
de 26 de novembro de 2012, (Aviso n.º 15903), alterado conforme consta nos avisos publicados 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 108, de 5 de junho de 2019, (Aviso n.º 9764), e n.º 184, de 
21 de setembro de 2021, (Aviso n.º 17860), respetivamente, que a seguir se indica:

Nota justificativa:

A atual organização dos serviços municipais é enquadrada pelo Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais publicado sob o Aviso n.º 15903/2012, em DR, 2.ª série, n.º 228, de 26 de 
novembro de 2012.

Em consequência do processo de transferência de competências para os municípios, temos 
hoje divisões que concentram um conjunto de competências e atribuições que as tornam pesadas 
e pouco ágeis, para responder com eficácia e eficiência ao cidadão.

A fim de agilizar e adequar a atual organização dos serviços municipais às novas necessidades, 
importa proceder a ajustes e alterações na atual estrutura, que permitam ter unidades orgânicas 
com menos concentração de competências e atribuições, propiciando mais funcionalidade, melhor 
gestão das equipas e serviços, por parte dos dirigentes para melhor resposta ao cidadão.

Nesses termos:

Artigo 1.º

Objeto

É alterada a redação dos artigos 9.º e 10.º do Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais do Município de Aljezur, os quais passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 9.º

Unidades orgânicas flexíveis

1 — [...]
2 — [...]
3 — O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do Município, a serem providas por 

dirigente intermédio de 2.º grau, é fixado em 8 (oito).
4 — Unidades orgânicas flexíveis chefiadas por dirigente intermédio de 3.º grau, é fixada em 

16 (dezasseis).

Artigo 10.º

Subunidades orgânicas

O número máximo de subunidades orgânicas do Município é fixado em 10 (dez).»
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Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente alteração ao regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário 
da República.

6 de janeiro de 2023. — O Presidente da Câmara, José Manuel Lucas Gonçalves.

316045228 


