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MUNICÍPIO DA AMADORA
Edital n.º 1086/2016
Para os devidos efeitos torna-se público que, de acordo com o previsto
nos n.os 2 do artigo 27.º e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,
de 09 de setembro, e em conformidade com a deliberação tomada pela
Câmara Municipal, na sua reunião de 02 de novembro de 2016, se
encontra em discussão pública uma alteração à licença da operação de
loteamento titulada pelo Alvará n.º 3/83, que decorrerá pelo prazo de
10 dias contado a partir do 1.º dia após a data de publicação do presente
edital no Diário da República.
A alteração traduz-se na retirada de uma área de 414,85 m2 da parcela
com a área de 3207,45 m2 destinada a instalações de infraestruturas
urbanísticas e equipamentos gerais, cedida ao Município da Amadora,
no âmbito da alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará
n.º 03/83 aprovada pela Câmara Municipal da Amadora em 14 de fevereiro de 1990, cedência que se concretizou através de escritura pública
outorgada em 15 de fevereiro de 1991. A área retirada deve ser integrada
no lote onde se encontra implantada a Biblioteca Municipal Dr. Fernando
Piteira Santos, o qual ficará com a área total de 1194,85 m2, ficando a
área de cedências reduzida para 2792,60 m2.
Durante o período de discussão pública, o respetivo processo administrativo encontra-se disponível para consulta no Departamento de
Administração Urbanística desta autarquia, nos dias úteis e dentro do
horário de funcionamento dos serviços, podendo os interessados apresentar sugestões, observações ou reclamações, devendo as mesmas serem
formuladas por escrito e dirigidas à Presidente da Câmara Municipal.
14 de novembro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal da
Amadora, Carla Tavares.
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MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL
Aviso n.º 16085/2016
Procedimento concursal comum, para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para um assistente operacional
1 — Para os efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
do disposto no artigo 32.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, torna-se
público que, por despacho do senhor Presidente, datado de 05 de dezembro de 2016, em complemento das deliberações tomadas pela Câmara
na sua reunião ordinária de 09 de junho de 2016 e na sessão ordinária da
Assembleia Municipal de 16 de setembro de 2016, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum
destinado ao recrutamento para ocupação de um posto de trabalho para
a carreira/categoria de assistente operacional, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, conforme mapa
de pessoal aprovado para o ano de 2016.
2 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista na Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas e na Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, na LOE2016 (Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) e LOE2015 (Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) aplicável por força do disposto no
artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
3 — No que concerne ao cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do
artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, verifica-se que não existe ainda
reserva de recrutamento constituída junto da Direção Geral da Administração e do Emprego Público (enquanto ECCRC), bem como não
existem reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Carregal do
Sal que satisfaçam a necessidade do recrutamento em causa.
4 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção
Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada por Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração
Local, em 15 de julho de 2014, «As autarquias locais, não têm de consultar a Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de
trabalhadores em situação de requalificação».
5 — Número de postos de trabalho — Um posto de trabalho para
Assistente Operacional, integrado na Divisão de Obras Municipais e
Ambiente.
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6 — Caraterização do posto de trabalho — O constante no anexo à
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ao qual corresponde o grau
1 de complexidade funcional, complementado pelas seguintes funções:
executa continuadamente trabalhados de conservação e execução de pavimentos; efetua reparações de calcetamento, apiloamento de pedra mole
com massas betuminosas; assegura o escoamento das águas, procede à
limpeza de valetas, e à desobstrução de aquedutos e reparação de bermas;
executa a remoção de lixos, varredura e limpeza das ruas, limpeza de
sarjetas, lavagem das vias públicas; executa cortes em árvores existentes
nas bermas da estrada; assegura a limpeza e conservação das instalações;
colabora nos trabalhos de montagem, desmontagem e conservação de
equipamentos; executa cargas e descargas; executa outras tarefas, não
especificadas, de carácter manual, que exijam principalmente esforço
físico e conhecimentos práticos; opera com equipamentos (trator, retroescavadora, equipamento de compactação de valas, espalhadora de
betuminoso e regas de impregnação e colagem).
7 — A descrição de funções em referência não prejudica a atribuição
ao trabalhador de outras funções, não expressamente mencionadas, que
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem
desvalorização profissional, nos termos do artigo 81.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas.
8 — O procedimento concursal é válido para o preenchimento do
posto de trabalho referido e para os efeitos do previsto no n.º 2 do
artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9 — O posicionamento remuneratório respeita o determinado pelo
artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 42.º da
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do artigo 18.º
da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
10 — Em cumprimento do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro, aplicável por força do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março, os candidatos detentores de uma relação jurídica de
emprego público informam prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração que auferem.
11 — Local de trabalho — Área do Município de Carregal do Sal.
12 — Requisitos de recrutamento:
12.1 — O recrutamento para constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado inicia-se sempre de entre
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, em cumprimento do n.º 3 do
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e nos termos
do estabelecido no artigo 48.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
aplicável por força do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
12.2 — Em caso de impossibilidade de ocupação de posto de trabalho
por aplicação das normas descritas, proceder-se-á ao recrutamento de
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público
(tendo em conta, também, a deliberação da Assembleia Municipal na
sessão ordinária de 16 de setembro de 2016) e que, até ao termo do
prazo fixado, reúnam cumulativamente os requisitos gerais de admissão
previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções;
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.
13 — Nível habilitacional exigido:
13.1 — Escolaridade mínima obrigatória (quatro anos para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, seis anos para os indivíduos
nascidos a partir de 1 de janeiro de 1967 e nove anos para os indivíduos
inscritos no 1.º ano do ensino básico no ano letivo de 1987-1988 e nos
anos letivos subsequentes). Não é permitida a substituição da habilitação
exigida por formação ou experiência profissional.
13.2 — Carta de condução que habilite o candidato à condução de
trator e de máquinas retroescavadoras.
14 — Impedimentos — Não podem ser admitidos candidatos que,
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da
categoria e, não se encontrando em mobilidade/requalificação, ocupem
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Município de Carregal do Sal, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita
o procedimento, conforme disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º
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da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
15 — Forma de apresentação de candidaturas:
15.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente,
através do preenchimento de formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89,
de 8 de maio, disponibilizado na página eletrónica do Município de
Carregal do Sal, (www.carregal-digital.pt), e entregues, pessoalmente,
durante o horário normal de expediente (das 08h45 às 12h30 e das
14h00 às 17h15) na Subunidade de Recursos Humanos, ou remetidas por
correio, sob registo e com aviso de receção, para a Câmara Municipal de
Carregal do Sal, Praça do Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal
do Sal.
15.2 — No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada
indicada no número anterior, no ato da receção da mesma, é emitido
recibo comprovativo da data de entrada.
15.3 — Na apresentação da candidatura ou de documento, através de
correio registado com aviso de receção, atende-se à data do respetivo
registo.
15.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
15.5 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto do formulário de candidatura (requerimento de candidatura), por parte dos
candidatos, constitui motivo de exclusão.
16 — Os formulários devem ser apresentados, sob pena de exclusão, devidamente datados e assinados e acompanhados da seguinte
documentação:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia legível do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Certificado de registo criminal e comprovativo do cumprimento
das leis de vacinação obrigatória;
e) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, devidamente datado, assinado e acompanhado de comprovativos dos factos neles alegados,
designadamente a formação e experiência profissional na área da candidatura, com inclusão da experiência na condução de viaturas, sob pena
de não serem considerados pelo júri;
f) No caso de os candidatos possuírem relação jurídica de emprego
público, declaração do serviço onde exercem funções, com a identificação da relação jurídica de emprego público de que é titular, carreira,
categoria, posição remuneratória detida, caraterização do posto de trabalho que ocupa, e desde quando, bem como a avaliação do desempenho
com a respetiva menção quantitativa dos últimos 3 anos;
g) Sem prejuízo da obrigatoriedade da parte final da aludida alínea e),
os candidatos devem conjuntamente com o currículo profissional, apresentar os documentos comprovativos dos factos por eles referidos, que
possam relevar para a apreciação do seu mérito;
h) Os candidatos que exerçam funções ao serviço da Câmara Municipal de Carregal do Sal, ficam dispensados de apresentar a fotocópia do
certificado de habilitações e de outros documentos, desde que os mesmos
estejam arquivados no respetivo processo individual e se encontrem
atualizados, bastando, para tanto, declará-lo no requerimento.
17 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
18 — A falta de apresentação dos documentos legalmente exigidos
implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º
da Portaria.
19 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.
20 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos
da lei geral.
21 — Métodos de seleção — São métodos de seleção obrigatórios
os previstos no artigo 36.º, n.º 1 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
21.1 — Para os candidatos que não estejam abrangidos pelo n.º 12.1 e
21.2 deste aviso, os métodos a aplicar são os seguintes:
a) Prova de conhecimentos teórico-prática (PCTP), destinada a avaliar
as competências técnicas necessárias ao exercício da função, com uma
ponderação de 40 %. Terá a duração máxima de sessenta minutos.
b) Avaliação psicológica (AP), destinada a avaliar as restantes competências exigíveis ao exercício da função, com uma ponderação de
30 %. Terá a duração máxima de vinte minutos.
21.2 — Exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que,
cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de requalificação, se tenham
por último encontrado a cumprir ou a executar a atribuição, competência

ou a atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação
o procedimento foi publicitado, os métodos de seleção obrigatórios
são os seguintes:
a) Avaliação curricular (AC), a incidir especialmente sobre as funções
desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho nelas
alcançadas, com uma ponderação de 40 %;
b) Entrevista de avaliação de competências (EAC) exigíveis ao exercício da função, com uma ponderação de 30 %. Terá a duração máxima
de vinte minutos.
22 — Método de seleção facultativo — A Entrevista Profissional de
Seleção (EPS), com uma ponderação de 30 %, terá a duração máxima de
20 minutos e visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento
interpessoal.
23 — Descrição dos métodos de seleção:
23.1 — Prova de conhecimentos teórico-prática (PCTP) — Visa
avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas dos
candidatos necessários ao exercício das funções do posto de trabalho.
É adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às
centésimas. Este método incide sobre o seguinte programa: Demonstração de conhecimentos sobre o regime de funcionamento das autarquias
locais (anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas (em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho); regime de contrato de trabalho em funções
públicas (em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); revestindo natureza oral. A segunda parte da prova de conhecimentos assumirá natureza
prática e incide sobre tarefas atinentes ao posto de trabalho, englobando
a utilização de viaturas e máquinas do Município.
23.2 — Avaliação psicológica (AP) — Visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências previamente definidos. A avaliação
psicológica é valorada da seguinte forma: Elevado (20 valores); Bom
(16 valores); Suficiente (12 valores); Reduzido (8 valores); Insuficiente
(4 valores).
23.3 — Avaliação Curricular (AC) — Visa avaliar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica e profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e formação
realizada na adequação às tarefas descritas na caraterização do posto de
trabalho, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho relativa
ao último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu
ou executou atribuições, competências ou atividades idênticas às do
posto de trabalho a ocupar.
23.4 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados,
numa escala de 0 a 20 valores e valorados até às centésimas, as seguintes
componentes: habilitações académicas (HA),formação profissional (FP),
experiência profissional (EP) e avaliação de desempenho (AD) para os
candidatos que tenham sido avaliados pelo SIADAP.
A nota final da avaliação curricular é calculada pela seguinte fórmula:
AC = 0,30 HA + 0,20 FP + 0,40 EP + 0,10 AD
Para os trabalhadores que não tenham sido avaliados no âmbito do
SIADAP, a avaliação será calculada pela fórmula:
AC = 0,30 HA + 0,30 FP + 0,40 EP
23.5 — As habilitações académicas (HA) referem-se ao nível de
qualificação certificada pelas entidades competentes.
23.6 — A formação profissional (FP) refere-se aos cursos de formação
nas áreas de atividade específicas para que é aberto o presente procedimento concursal, que se encontrem devidamente comprovados.
23.7 — A experiência profissional (EP) refere-se ao desempenho
efetivo de funções nas áreas de atividade específicas para a qual é
aberto o presente procedimento. Só será contabilizado como tempo
de experiência profissional o correspondente ao desenvolvimento de
atribuições, competências ou atividades idênticas ao posto de trabalho
a ocupar, que se encontre devidamente justificado mediante declaração
em anexo ao formulário de candidatura.
23.8 — A nota final da avaliação de desempenho (AD) é obtida através
da média aritmética simples das avaliações (últimos três anos), em que
o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade
idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
23.9 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) — Visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
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fissionais, diretamente relacionados com as competências consideradas
essenciais para o exercício da função. As competências a avaliar na EAC
serão extraídas das correspondentes listas de competências previstas na
Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro. A avaliação da EAC incidirá
nas competências que constam no perfil de competências aprovado para
o posto de trabalho em concurso. Para esse efeito, será elaborado um
guião de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente
relacionadas com o perfil de competências previamente definidos, avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente,
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
23.10 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Será valorada
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. A classificação final deste método resulta
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um
dos parâmetros: atualização e valorização profissional; relacionamento
interpessoal e capacidade de comunicação; motivação para a função;
interesse e experiência profissional das funções a desempenhar.
24 — A ordenação final (OF) dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas dos métodos de seleção, a qual será expressa na escala de
0 a 20 valores, aplicando-se a seguinte fórmula:
OF = (AC × 40 %) + (EAC × 30 %) + (EPS x 30 %)
ou
OF = (PCTP × 40 %) + (AP × 30 %) + (EPS x 30 %)
em que:
OF = Ordenação final;
AC = Avaliação curricular;
EAC = Entrevista de avaliação de competências;
PCTP = Prova de conhecimentos teórico-prática;
AP = Avaliação psicológica;
EPS = Entrevista profissional de seleção.
25 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos
métodos de seleção equivale à desistência do concurso, sendo também
excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo
aplicado o método seguinte.
26 — Em situações de igualdade de valorização, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
27 — Nos termos da alínea t) do n.º 3, do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos têm acesso às atas do
júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação
de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o
sistema de valoração final dos métodos, desde que as solicitem.
28 — Exclusão e notificação de candidatos:
28.1 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos excluídos serão
notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d)
do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, para
a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.
28.2 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
28.3 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal
de Carregal do Sal e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a realização do
método seguinte através de notificação, por uma das formas previstas nas
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
28.4 — A publicitação da relação de candidatos e da lista de ordenação final será feita nos termos dos artigos 29.º, 33.º e 34.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
29 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e
público das instalações da entidade empregadora pública e disponibilizada na respetiva página eletrónica.
30 — O Júri terá a seguinte constituição:
Presidente — Luís Alberto Ribeiro de Figueiredo, Chefe de Divisão
de Obras Municipais e Ambiente desta Câmara Municipal;

Vogais efetivos — Ricardo Miguel dos Santos Nunes e Maria Fernanda
dos Santos Ribeiro, Técnicos Superiores desta Câmara Municipal;
Vogais suplentes — José Mário Martins de Barros Mendes, Técnico
de Informática e António José Oliveira dos Santos, Técnico Superior (em
mobilidade), ambos da Câmara Municipal de Carregal do Sal.
O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.
31 — Período experimental — conforme artigo 49.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas.
32 — Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade e oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
33 — Aplica-se ao presente procedimento as disposições do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3/2, nomeadamente os artigos 3.º e 6.º do citado
diploma. Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão,
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.
34 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente
publicação no Diário da República, na página eletrónica da Câmara
Municipal de Carregal do Sal e por extrato, no prazo máximo de três dias
úteis, contados da mesma data num jornal de expansão nacional.
5 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes.
310085475
Aviso n.º 16086/2016
Para os devidos e legais efeitos, em conformidade com a alínea d)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que cessou a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de denúncia, por iniciativa do trabalhador, do
mapa de pessoal desta Autarquia, Vítor Adriano Lopes Soares, na carreira e categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 2016/12/01.
9 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes.
310085637

MUNICÍPIO DE COIMBRA
Regulamento n.º 1120/2016
Manuel Augusto Soares Machado, Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, torna público, nos termos e para efeitos das disposições conjugadas na alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º e artigo 56.º, ambos do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 139.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, o teor do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios na Área Social, aprovado pela Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de 16 de novembro de 2016, sob proposta da Câmara
Municipal, aprovada na reunião ordinária de 24 de outubro de 2016.
O presente Regulamento, entra em vigor 15 dias após a sua publicação
no Diário da República.
12 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Augusto Soares Machado.
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios
na Área Social
Fundo Municipal de Emergência Social
Fundo Municipal de Emergência — População em Situação de Sem-Abrigo
Apoio Financeiro a Instituições
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos
Apoio ao Idoso
Nota Justificativa
Considerando a necessidade de regulamentar a atribuição de apoios
a estratos sociais desfavorecidos, e o importante papel das instituições,
não só no desenvolvimento social, como na dinamização de ações que
conduzem à melhoria das condições de vida da população em geral;

