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Preâmbulo 
 

A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que veio 
proceder à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 
de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que 
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, permite no 
seu artigo 9.º o provimento de cargos de 
direção intermédia de 3.º grau ou inferior, 
estabelecendo no n.º 3, do artigo 4.º que 
compete à assembleia municipal, sob 
proposta da câmara municipal, a definição 
das competências, da área, dos requisitos de 
recrutamento, entre os quais a exigência de 
licenciatura adequada, e do período de 
experiência profissional, bem como da 
respetiva remuneração. 
Em face deste regime legal e considerando 
que na estrutura orgânica flexível estão 
previstas três unidades orgânicas 
coordenadas por dirigentes de 3.º grau, é 
aprovado o presente regulamento. 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime 
dos cargos de direção intermédia de 3.º grau 
do Município de Alvito, nomeadamente as 
respetivas competências, área e requisitos de 
recrutamento e estatuto remuneratório. 
 

Artigo 2.º 
Competências e deveres comuns 

1 — Não obstante cada unidade orgânica ter 
definida a sua missão, cabe aos dirigentes 
das unidades orgânicas garantir a 
organização e funcionamento do seu serviço, 
designadamente a distribuição de trabalho, a 
definição de processos e de circuitos de 
informação, com respeito pelos princípios da 
organização e da articulação comum entre os 
serviços. 
2 — Os dirigentes das unidades orgânicas 
têm a seu cargo a gestão e coordenação das 
atividades que lhes estão destinadas, de 
modo a assegurar a execução dos objetivos 
superiormente estabelecidos. 
3 — Os dirigentes das unidades orgânicas 
devem ter em conta, no âmbito da sua ação, 
a melhoria contínua dos processos e a 
inovação. 

4 — O dever de informação, cooperação, ou 
colaboração é comum aos dirigentes de todas 
as unidades orgânicas, nomeadamente no 
âmbito do planeamento, orçamento, 
relatórios, avaliação e autoavaliação da sua 
unidade, que lhe forem superiormente 
solicitados ou previamente estabelecidos. 
5 — Os titulares dos cargos de direção 
exercem, cumulativamente, na respetiva 
unidade orgânica, as seguintes 
competências: 
a) Submeter a despacho do presidente da 
câmara, devidamente instruídos e 
informados, os assuntos que dependam da 
sua resolução; 
b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da 
unidade orgânica a correspondência a eles 
referente; 
c) Propor ao presidente da câmara municipal 
tudo o que seja do interesse dos órgãos do 
Município; 
d) Colaborar na elaboração dos instrumentos 
de gestão previsional e dos relatórios e 
contas; 
e) Estudar os problemas de que sejam 
encarregados pelo presidente da Câmara e 
propor as soluções adequadas; 
f) Promover a execução das decisões do 
presidente e das deliberações da Câmara nas 
matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige. 
2 - Compete ainda aos titulares de cargos de 
direção: 
a) Definir os objetivos de atuação da unidade 
orgânica que dirigem, tendo em conta os 
objetivos gerais estabelecidos; 
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho 
e a eficiência dos serviços dependentes, com 
vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a 
alcançar; 
c) Garantir a coordenação das atividades e a 
qualidade técnica da prestação dos serviços 
na sua dependência; 
d) Gerir com rigor e eficiência os recursos 
humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos 
à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
e adotando medidas que permitam simplificar 
e acelerar procedimentos e promover a 
aproximação à sociedade e a outros serviços 
públicos; 
e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho 
produzido na sua unidade orgânica e garantir 
o cumprimento dos prazos adequados à 
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eficaz prestação do serviço, tendo em conta a 
satisfação do interesse dos destinatários; 
f) Efetuar 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; 
g) 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; 
h) Proceder de forma objetiva à avaliação do 
mérito dos trabalhadores, em função dos 
resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução 
dos objetivos e no espírito de equipa; 
i) Identificar as necessidades de formação 
específica dos trabalhadores da sua unidade 
orgânica e propor a frequência das ações de 
formação consideradas adequadas ao 
suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação; 
j) Proceder ao controlo efetivo da 
assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
período normal de trabalho por parte dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica; 
k) Autorizar a passagem de certidões de 
documentos arquivados na respetiva unidade 
orgânica, exceto quando contenham matéria 
confidencial ou reservada, bem como a 
restituição de documentos aos interessados. 
 

Artigo 3.º 
Área de recrutamento e requisitos 

1 - Os titulares dos cargos de direção 
intermédia de 3.º grau são recrutados, por 
procedimento concursal, nos termos do artigo 
seguinte, de entre trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que 
reúnam cumulativamente os seguintes 
requisitos: 
a) Licenciatura; 
b) No mínimo, dois anos de experiência 
profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias profissionais para cujo exercício, 

provimento ou agregação seja exigível a 
habilitação referida na alínea anterior. 
 

Artigo 4º 
Procedimento concursal 

1 - O procedimento concursal é publicitado na 
bolsa de emprego público durante 10 dias, 
com a indicação dos requisitos formais de 
provimento, do perfil exigido, da composição 
do júri e dos métodos de seleção, que 
incluem, necessariamente, a realização de 
uma fase final de entrevistas públicas.  
 
2 - A publicitação referida no número anterior 
é precedida de aviso a publicar em órgão de 
imprensa de expansão nacional e na 2.ª série 
do Diário da República, em local 
especialmente dedicado a concursos para 
cargos dirigentes, com a indicação do cargo a 
prover e do dia daquela publicitação.  
3 - O júri é composto por um presidente e 
dois vogais. 
4 - O presidente é designado de entre 
personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal.  
5 - Os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido 

exercida preferencialmente na área dos 
recursos humanos ou da administração local 
autárquica. 
 

Artigo 5º 
Métodos de seleção 

1 - Serão utilizados os seguintes métodos de 
seleção: 
 

a) AC - Avaliação Curricular; 
b) E - Entrevista. 

 
2 - A avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente 
a habilitação académica e profissional, 
percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida, da formação realizada 
e tipo de funções exercidas. 
 
3 - Na avaliação curricular são considerados 
e ponderados os elementos de maior 
relevância para o cargo a prover, 
designadamente os seguintes: 
 



Regulamento dos Cargos Dirigentes Intermédios de 3º Grau 

4 
 

a) EP1 - Experiência profissional em funções, 
carreiras ou categorias profissionais para cujo 
exercício, provimento ou agregação seja 
exigível a licenciatura; 
b) EP2 - Experiência profissional em cargos 
dirigentes; 
c) EP3 - Experiência profissional nas áreas 
nucleares de atuação do cargo a prover; 
d) F - Formação adequada ao exercício de 
funções no cargo a prover, designadamente 
nas áreas de formação profissional específica 
identificada nas alíneas a) a g) do n.º 2 do 
artigo 14º da Lei 49/2012 de 29 de agosto, 
recebida nos últimos 5 anos. 
 
4 - A seleção dos candidatos é efetuada de 
acordo com a escala classificativa de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética das 
classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção, de acordo com as 
seguintes fórmulas: 
 

 

 
Sendo que: 
AC – Avaliação Curricular   
CF – Classificação Final  
 

Artigo 6.º 
Estatuto Remuneratório 

A remuneração dos titulares dos cargos de 
direção intermédia de 3.º grau corresponderá 
à 6.ª posição remuneratória da carreira geral 
de técnico superior, de acordo com o disposto 
no n.º 3, do artigo 4.º, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto. 

 
Artigo 7.º 

Disposição Final 
Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto neste regulamento, aplica-se o 
disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
e na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 
de abril e 64/2011,de 22 de dezembro. 
 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia 
1 de Janeiro de 2015 


