
ACTA Nº 6 

Acta da Sessão Extraordinária do dia 14 de Maio de 2010 

-------- Aos quatorze dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de sessões 

do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor Carlos 

Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora Maria da 

Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão a senhora deputados Leane Silva Leite, Paulo 

Ricardo Corticeiro Sousa Moreira, Dália Maria de Jesus Batista, Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Manuel José 

Ferreira Bogalho, Maria Fernanda Jesus Almeida Oliveira, João Carlos Regalado Loureiro e Licínio Ramos 

substituído por Manuel Francisco Reverendo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Albina Rocha, Marco Domingues e Cláudia Rocha. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. --------------------------------------------- 

---------O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

-------- O senhor Vereador Marco Domingues afirmou que o ponto em discussão prendia-se com a nova organização 

dos serviços municipais e que decorria do Decreto-Lei 305/09, que definia as novas competências da Assembleia 

Municipal nestas matérias,  obrigando a que a nova organização dos serviços municipais tivesse que ir à Assembleia 

Municipal. Fazendo uma comparação da nova organização dos serviços com a organização dos serviços que tinha 

ido à Assembleia em Abril de 2009, afirmou que não existiam muitas  diferenças e que as alterações efectuadas 

decorriam do ajuste que tinha sido feito à realidade actual que os serviços apresentavam. ------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido anunciando o voto favorável do grupo municipal do PSD à nova 

organização dos serviços municipais, afirmou que esperava que esta organização fosse ainda mais eficiente e mais 

modernizada e que contribuísse para a melhoria das condições do exercício das missões e atribuições do município. 

Desejou que este regulamento fosse de facto aplicado e se tornasse realidade em tempo útil. ----------------------------- 

-------O senhor deputado Rogério Simões questionou o executivo sobre se existiria alguma limitação no decreto-lei 

em relação ao número máximo de unidades orgânicas nucleares, ou se era uma opção do executivo. Revelou que o 

grupo municipal Vagos Primeiro iria votar a favor da nova organização dos serviços municipais. -----------------------   

-------O senhor deputado Jorge Luís Oliveira relembrou algumas das questões que tinha colocado, numa anterior 

sessão da Assembleia, sobre a contratação de serviços externos, para desempenho de funções que caberiam a 

funcionários do município, e onde tinha sugerido que se deveria optar pela admissão de novos quadros em vez da 

contratação se serviços externos lembrou que a resposta que obteve na altura foi que o executivo estava à espera da 

aprovação do novo regulamento, questionando assim se esta nova organização dos serviços iria ter alguma 

interferência sobre a sugestão de admissão de novos funcionários. Interrogou ainda o executivo sobre como iriam 

funcionar os gabinetes afectos ao executivo, gabinete municipal, gabinete de protecção civil e gabinete de 

comunicação e relações públicas, pois parecia-lhe que tinham pouco a ver com os gabinetes de apoio ao presidente 

da Câmara que já se encontravam formados e os gabinetes de apoio aos vereadores que desconhecia se já estavam 

constituídos ou não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que quando se procedia a uma alteração dos serviços municipais a 

intenção era tornar a estrutura mais eficiente, mais organizada e cuja consequência fosse a qualificação do serviços 



prestados aos munícipes. Esclareceu que a alteração dos serviços municipais surgia, por um lado como consequência 

da adaptação da estrutura interna dos serviços municipais à nova legislação em vigor, mas que surgia também com o 

objectivo da implementação da avaliação dos funcionários. Revelou que as principais alterações ocorridas eram a 

criação de um departamento de controlo interno, mais duas divisões e mais algumas secções. Respondendo à 

questão do deputado Rogério Simões, informou que não existia na legislação nenhuma limitação ao número de 

unidades orgânicas. Explicou o processo da aplicação do SIADAP nos serviços municipais, revelando que era 

objectivo da Câmara Municipal a implementação do SIADAP durante o mês de Junho. Esclarecendo que o que 

estava em discussão não era o novo regulamento. Explicou que actualmente o que definia à Lei já não era apenas e 

só a apresentação de um regulamento e um organigrama que era transportado à Assembleia Municipal e 

posteriormente  publicado em Diário da Republica, mas que o regulamento, que não era mais que o conteúdo 

funcional de cada um das divisões, seria aprovado em reunião de Câmara. A fixação de objectivos e competências 

em todas essas divisões e seria posteriormente tratada com cada um dos políticos, com cada um dos avaliadores e 

com cada avaliado. Concluiu revelando que a elaboração deste documento tinha sido das tarefas mais difíceis, mais 

demoradas e mais ponderadas ao longo dos últimos anos enquanto presidente do executivo municipal, agradeceu e 

elogiou o contributo relevante que o Eng. António Castro teve na elaboração deste documento. ----------  

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a organização dos serviços municipais não poderia ter 

só por finalidade a avaliação dos funcionários. Questionando qual era a função do gabinete municipal, e quando se 

referia este gabinete se estava a falar do conjunto dos gabinetes do Presidente da Câmara e dos vereadores ou de um 

gabinete de apoio ao munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que existiam dois tipos de gabinete, um gabinete que era o que 

estava estipulado na Lei, que era o gabinete de apoio ao Presidente e aos Vereadores, com as atribuições que 

decorriam da própria legislação e o outro tipo de gabinete que era de comunicação que visava sobretudo fazer com 

que o município comunicasse com os seus munícipes e com o exterior. ------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a organização dos serviços municipais. ------------------- 

-------- Realizada a votação, a organização dos serviços municipais foi aprovada por unanimidade. --------------------- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda secretária para a leitura da minuta da 

acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- A Segunda secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da presente sessão. ---- 

----------O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


