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Da presente prorrogação de mobilidades não resulta qualquer valorização diferente a remuneração auferida pelo trabalhador e tem cabimento
no Orçamento deste Município para o ano de 2018.
Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume e publicado no sítio
eletrónico deste Município (www.cm-barrancos.pt).
18 de janeiro de 2018. — Por delegação de competências, a Vice-Presidente, Maria Manuela Novalio Lopes.
311194016
Aviso (extrato) n.º 3936/2018
Prorrogação excecional de mobilidade interna
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, 20 de junho, torna-se publico que, por meu Despacho
n.º 05/VP/2018 de 18 de janeiro, foi autorizada, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do
artigo 26.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro (Orçamento de Estado
para 2018), a prorrogação excecional, até 31 de dezembro de 2018, a
seguinte mobilidade interna na modalidade de mobilidade na categoria:
Sebastião Francisco Carvalho Escoval, assistente operacional, para
exercer funções inerente à categoria de que o trabalhador é titular, no
âmbito da UASC — Unidade de Ação Sociocultural.

posição 3 — nível 8; Cândido Manuel Garcia Bergano, Assistente Operacional, posição 3 — nível 3; Marcelino Rico Veríssimo, Encarregado
Operacional, posição 5 — nível 12; António José Baleizão Segão, Assistente Operacional, posição 7 — nível 7; Francisco Oliveira Carvalho,
Assistente Operacional, posição 5 — nível 5; Maria Manuela Rodrigues
Roque Hermenegildo, Coordenador Técnico, posição 2 — nível 17; José
Filipe Branquinho Charrama, Assistente Técnico, posição 8 — nível 13;
Domingas Fernandes Segão, Técnico Superior, posição 4 — nível 23;
André Marques Rodrigues, Assistente Operacional, posição 9 — nível 9;
Reinaldo Sabino Caçador, Técnico Superior, posição 3 — nível 19;
António Damião Rodrigues, Fiscal de Obras, escalão 8 — índice 249;
Rafael Pedro Jorge Rúbio, Técnico de Informática, Grau 3, Nível 2,
Escalão 2 Índice 670.
A presente alteração ao posicionamento remuneratório produz efeitos
a 1 de janeiro de 2018.
2 de março de 2018. — O Presidente, João António Serranito Nunes.
311193158
Aviso n.º 3939/2018
Aprovação do Regimento da Câmara Municipal de Barrancos
João António Serranito Nunes, presidente da Câmara Municipal de
Barrancos:

Da presente prorrogação de mobilidades não resulta qualquer valorização diferente a remuneração auferida pelo trabalhador e tem cabimento
no Orçamento deste Município para o ano de 2018.
Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume e publicado no sítio
eletrónico deste Município (www.cm-barrancos.pt).

Faz público, em cumprimento do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/9, que a Câmara Municipal de Barrancos, pela deliberação
n.º 13/CM/2018, de 22/02, aprovou o seu Regimento.

18 de janeiro de 2018. — Por delegação de competências, a Vice-Presidente, Maria Manuela Novalio Lopes.
311194049

Artigo 1.º

Aviso (extrato) n.º 3937/2018
Designação de Chefe da Unidade de Obras e Serviços Urbanos
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho datado
de 02 de março de 2018, no exercício das competências que me são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de
12/9, na sua redação atual, foi de designado, em regime de substituição,
nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de
22/12 e da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, para o exercício do cargo de direção intermédia de 3.º grau da
Unidade de Obras e Serviços Urbanos, do mapa privativo de pessoal
da Câmara Municipal, o Técnico Superior (Arquiteto), Paulo José dos
Santos Ventura, o qual preenche os requisitos legais exigidos para o
provimento do cargo e possui o perfil adequado ao exercício das inerentes funções.
A presente designação, em regime de substituição produz efeitos a 1
de março de 2018, inclusive.
2 de março de 2018. — O Presidente, João António Serranito Nunes.
311193977
Aviso (extrato) n.º 3938/2018
Alteração obrigatória ao posicionamento remuneratório
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho datado de
21 de fevereiro de 2018, exarado na informação n.º 02/2018/UAF/SRHAG
de 19 de fevereiro, autorizei em cumprimento do n.º 1, alínea a), do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro (OE2018), a alteração
do posicionamento remuneratório aos seguintes trabalhadores(as) em
regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado: Maria
Margarida Alcario Burgos, Técnico Superior posição 6 — nível 31; Henrique Manuel Fernandes Carlos, Assistente, posição 6 — nível 6; Emílio
Feliciano Domingues, Encarregado Operacional, posição 7 — nível 14;
Daniel Rico Cortegano, Assistente Operacional, posição 8 — nível 8;
António José Barrocal Rodrigues, Assistente Operacional, posição 8 — nível 8; José Domingos Baleizão da Silva, Encarregado Operacional, posição 4 — nível 11; Manuel Francisco Escoval Costa, Assistente Operacional, posição 12 — nível 12; Joaquim José Candeias
Rodrigues, Assistente Operacional, posição 6 — nível 6; Alexandrino
Branquinho Gonçalves, Assistente Operacional, posição 7 — nível 7;
Domingos Manuel Rodrigues Caiadas, Assistente Operacional, posição 7 — nível 7; Francisco Alfredo Jorge Cuecas, Assistente Técnico,

Regimento da Câmara Municipal de Barrancos

Âmbito
O presente Regimento é elaborado ao abrigo do disposto na alínea a)
do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e destina-se a reger
o funcionamento interno da Câmara Municipal, no quadro das normas
legais em vigor, de modo a garantir uma participação democrática dos
seus membros e dos cidadãos.
Artigo 2.º
Natureza e Composição
A Câmara Municipal de Barrancos, enquanto órgão executivo
colegial do Município, é constituída pelo Presidente e quatro
Vereadores, podendo um deles ser designado Vice -Presidente,
ao abrigo do disposto no artigo 56.º e no n.º 3, do artigo 57.º,
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.
Artigo 3.º
Vereadores a Tempo Inteiro
1 — O Presidente da Câmara é coadjuvado pelos Vereadores no
exercício das suas funções.
2 — Cabe ao Presidente designar os Vereadores a tempo inteiro e fixar
as suas funções e determinar o regime do respetivo exercício.
Artigo 4.º
Alteração da Composição
Em caso de morte, renúncia, suspensão ou perda de mandato de algum
membro da Câmara Municipal em efetividade de funções, é chamado a
substituí-lo o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista,
nos termos dos artigos 59.º e 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
Artigo 5.º
Reuniões
1 — As reuniões de Câmara Municipal realizam-se habitualmente no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, podendo realizar-se
noutros locais do Município, quando assim for deliberado.
2 — As reuniões da Câmara Municipal serão ordinárias ou extraordinárias e qualquer delas pode revestir o carácter de Reunião Pública.
3 — As reuniões extraordinárias não terão carácter público, a menos
que seja expressamente decidido pelo Presidente da Câmara.
4 — As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, por
sua iniciativa ou por solicitação de um terço dos vereadores, mediante
requerimento escrito que indique o assunto a ser tratado.
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5 — A convocatória da reunião extraordinária deve ser feita para
um dos 8 dias subsequentes à receção do requerimento mencionado
no número anterior, mas sempre com a antecedência mínima de 2 dias
sobre a data da reunião extraordinária, por edital e através de protocolo
ou correio eletrónico.
6 — Da convocatória da reunião extraordinária devem constar, de
forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião, só podendo
a Câmara deliberar sobre tais assuntos.
7 — A última reunião ordinária de cada mês é pública.
8 — As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, realizando-se às 2.as e 4.as quintas-feiras de cada mês, passando para o primeiro dia
útil imediato, quando coincidam com feriado ou tolerância de ponto,
a menos que o Executivo Municipal, expressamente, delibere a sua
realização em dia diferente.
9 — As reuniões ordinárias terão início às 09 horas e final às 12 horas
ou quando esgotados todos os assuntos previstos na Ordem do Dia,
podendo a Câmara Municipal deliberar o seu prolongamento pelo
período que entender.
10 — Os responsáveis pelos diversos serviços deverão estar presentes
nas reuniões da Câmara Municipal, por convocação do Presidente da
Câmara ou por solicitação de qualquer um dos Vereadores, a fim de
prestarem os esclarecimentos necessários.
11 — As alterações ao dia e hora das reuniões devem ser devidamente
justificadas e comunicadas a todos os membros do órgão, com três dias
úteis de antecedência, por protocolo ou correio eletrónico fornecido pelo
membro do executivo, ou no decorrer de qualquer reunião ordinária ou
extraordinária, considerando-se os Vereadores imediatamente e legalmente notificados para o efeito.
12 — O disposto no número anterior é objeto de publicitação por
edital e deve constar em permanência no sítio da Internet do Município.
13 — As reuniões da Câmara Municipal que respeitem à elaboração
ou aprovação de qualquer categoria de instrumentos de planeamento
territorial são sempre públicas.
14 — O agendamento de propostas para deliberação referentes a
processos disciplinares será efetuado unicamente para Reuniões de
Câmara não públicas.
Artigo 6.º
Quórum
1 — A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando estiver
presente a maioria do número legal dos seus membros.
2 — Se, trinta minutos após o previsto para o início da reunião,
não estiver presente a maioria do número legal dos seus membros,
configurar-se-á a inexistência de quórum, sendo a reunião cancelada,
devendo, desde logo, proceder-se ao registo das presenças e ausências,
que dão lugar a marcação de falta, e à elaboração da competente ata
de ocorrência.
3 — Verificando-se a situação prevista no número anterior, o Presidente da Câmara designa, no prazo máximo de 48 horas, outro dia para
a realização da nova reunião, que terá a mesma natureza da anterior, e
será convocada nos termos previstos no presente Regimento e na Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Artigo 7.º
Faltas
1 — As faltas dadas deverão ser justificadas antes ou na reunião
seguinte àquela em que se verificarem.
2 — A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete
à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea c), do artigo 39.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
3 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos do
disposto na alínea e), do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, participar ao Ministério Público as faltas injustificadas dos
membros da Câmara Municipal, para os efeitos legais.
Artigo 8.º
Direção dos Trabalhos
1 — Compete ao Presidente da Câmara abrir e encerrar as reuniões
e dirigir os respetivos trabalhos, assegurando o cumprimento da Lei e
a regularidade das deliberações.
2 — Compete ainda ao Presidente da Câmara suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias excecionais
o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da
reunião.
3 — Na falta ou impedimento do Presidente dirigirá a reunião a
Vice-Presidente.

Artigo 9.º
Período das Reuniões
1 — Em cada reunião ordinária existirão dois períodos: o período
“Antes da Ordem do Dia” e o período da “Ordem do Dia”.
2 — Quando se tratar de reunião pública, haverá ainda um período
de “Intervenção do Público”.
Artigo 10.º
Período de “Antes da Ordem do Dia”
1 — O período de “Antes da Ordem do Dia” terá a duração máxima de 60 (sessenta) minutos, para tratamento de assuntos gerais de
interesse autárquico, podendo o mesmo ser prorrogado por decisão do
Presidente.
2 — No período “Antes da Ordem do Dia” não serão tomadas quaisquer deliberações.
3 — Aberta a reunião, o Presidente dará conhecimento do expediente,
nomeadamente:
a) Da correspondência de interesse para o Município e para a Câmara;
b) De qualquer pedido de informação solicitado por qualquer membro do órgão executivo em reunião anterior bem como da respetiva
resposta;
c) De qualquer decisão do Presidente, assim como, de qualquer facto
ou situação que interesse à Câmara tomar conhecimento, designadamente, o resumo da tesouraria e relação dos pagamentos autorizados.
Artigo 11.º
Período da “Ordem do Dia”
Só podem ser objeto de deliberação os assuntos que estiverem incluídos
na ordem do dia da reunião.
Artigo 12.º
Ordem do Dia
1 — O período da “Ordem do Dia” inclui assuntos que forem indicados pelos membros da Câmara Municipal, desde que sejam da
competência desta e o pedido correspondente seja apresentado por
escrito, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis ou oito dias
úteis consoante se trate, respetivamente, de uma reunião ordinária ou
de uma reunião extraordinária.
2 — A ordem do dia será entregue a todos os membros do órgão
com a antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data do início da
reunião, enviando-se-lhes, em simultâneo, a respetiva documentação,
com vista a que estes fiquem habilitados a participar na discussão das
matérias dela constante.
3 — Se, em matéria de deliberações inscritas na ordem de trabalhos,
faltarem os documentos de suporte necessários e fundamentais à discussão da proposta, deve ser discutida a sua retirada e apresentada de
novo na reunião seguinte.
4 — Os documentos do Orçamento, do Plano de Atividades, da Conta
de Gerência e outros considerados extensos, quando solicitados devem
ser, também, entregues em suporte de papel.
Artigo 13.º
Período de “Intervenção do Público”
1 — O período de “Intervenção do Público” tem a duração máxima
de 30 minutos.
2 — Este período terá lugar, apenas e depois de encerrada a ordem
de trabalhos.
3 — Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, antecipadamente, a sua inscrição, referindo nome,
residência e assunto a tratar.
4 — O período de intervenção aberta ao público, referido no n.º 1
deste artigo, será distribuído pelos inscritos, não podendo, porém exceder
10 minutos por cidadão.
5 — Os cidadãos intervirão por ordem de inscrição, considerando-se inscritos para a reunião ordinária pública seguinte, aqueles que
não puderem usar da palavra, por se ter esgotado o referido período
de 30 (trinta) minutos e desde que manifestem expressamente o seu
interesse nesse sentido.
6 — As intervenções só poderão incidir sobre assuntos que se integrem
no âmbito das competências do órgão colegial ou dos seus membros.
7 — A nenhum cidadão é permitido intrometer-se nas discussões,
aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas ou as
deliberações tomadas (cf., artigo 49.º/4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
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Artigo 14.º
Pedidos de Informação e Esclarecimentos
Os pedidos de informação e esclarecimento dos membros da Câmara
Municipal devem ser formulados, sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em dúvida, assim como
às respetivas respostas.
Artigo 15.º
Exercício do Direito de Defesa
1 — Sempre que um membro da Câmara considere que foram proferidas
expressões ofensivas da sua honra ou considerações, pode usar da palavra
por tempo não superior a 10 (dez) minutos, para defesa dos seus direitos.
2 — O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 10 (dez) minutos.
Artigo 16.º
Protestos
1 — A cada membro da Câmara, sobre a mesma matéria, só é permitido um protesto.
2 — A duração do uso da palavra para apresentar o protesto não pode
ser superior a 10 (dez) minutos.
3 — Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimentos e às
respetivas respostas.
4 — Não são admitidos contraprotestos.
Artigo 17.º
Votação
1 — A votação é nominal, salvo se o órgão deliberar, por proposta de
qualquer membro, outra forma de votação.
2 — O Presidente da Câmara vota em último lugar.
3 — As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos
ou de qualidades de qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto,
e, em caso de dúvida, o órgão delibera sobre a forma de votação.
4 — Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto, não
contando as abstenções para o apuramento da maioria.
5 — Registando-se empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação e, caso o empate se mantenha, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, procedendo-se a votação
nominal se na primeira votação dessa reunião se repetir o empate.
6 — Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas
por escrutínio secreto é feita pelo Presidente após a votação, tendo em
conta a discussão que a tiver precedido.
7 — Não poderão estar presentes no momento da discussão nem
da votação os membros do órgão que se encontram ou se considerem
impedidos.
Artigo 18.º
Impedimentos e Suspeições
1 — Os membros da Câmara não podem intervir em procedimento
administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado do
Município de Barrancos, nos casos previstos no artigo 69.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, nomeadamente:
a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como
gestores de negócios de outra pessoa;
b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de
outra pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem
viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em
linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer
pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham
uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;
c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios
de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva
ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação à pessoa
abrangida pela alínea anterior;
d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou hajam dado parecer sobre a questão a resolver;
e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas
às dos cônjuges, parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau
da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em
economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela
ou apadrinhamento civil;
f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua
intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b)
ou com intervenção destas.

2 — Excluem-se do disposto no número anterior:
a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente,
designadamente atos certificativos;
b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial
competente para a decisão final, quando tal formalidade seja requerida
pelas normas aplicáveis;
c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do
artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
3 — A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 70.º, 71.º e 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
4 — Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em
procedimentos administrativos quando ocorra circunstância pela qual
possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua
conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias previstas
no artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
5 — À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa
ou suspeição aplica-se o regime constante dos artigos 74.º e 75.º do
mesmo diploma legal.
Artigo 19.º
Declaração de Voto
1 — Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara apresentar, por escrito, no prazo até 24 horas, ou ditar
para a ata, clara e objetivamente, a sua declaração de voto e as razões
que o justifiquem.
2 — Os membros do órgão podem fazer constar da respetiva ata o
seu voto de vencido e as respetivas razões justificativas.
3 — O registo na ata do voto de vencido exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente resulte da deliberação.
4 — Quando se trate de pareceres a emitir para outras entidades,
as deliberações serão sempre acompanhadas das declarações de voto
apresentadas.
Artigo 20.º
Atas
1 — Será lavrada ata de cada reunião a qual contém um resumo do
que de essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a
data e o local da reunião, os membros presentes e ausentes, os assunto
apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado
das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e
aprovada.
2 — As atas são lavradas, sempre que possível, por trabalhador da
autarquia local designado para o efeito e são postas à aprovação de todos
os membros no final da respetiva sessão ou no início da seguinte, sendo
assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.
3 — As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser
aprovadas em minuta, no final da reunião, desde que tal seja deliberado
pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas, após aprovação,
pelo Presidente e por quem as lavrou.
4 — As deliberações da Câmara Municipal só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as respetivas atas ou depois de assinadas
as minutas, nos termos do número anterior.
Artigo 21.º
Publicidade das Deliberações
1 — Para além da publicação no Diário da República quando a lei
expressamente o determine, as deliberações da Câmara Municipal,
bem como as decisões dos respetivos titulares destinados a ter eficácia
externa, serão publicadas em edital afixado nos lugares de estilo durante
cinco dos dez dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão,
sem prejuízo do disposto em legislação especial.
2 — Os atos referidos no número anterior, que reúnam as condições
previstas no n.º 2 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
são ainda publicados no sítio da Internet, até trinta dias subsequentes
à sua prática.
Artigo 22.º
Direito Subsidiário
Em tudo o que não estiver especialmente previsto no presente Regimento aplicar-se-á o regime constante do Código do Procedimento Administrativo, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro e da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, com as respetivas alterações vigentes.
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Artigo 23.º
Entrada em Vigor e Vigência

1 — O Presente Regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
aprovação, sem prejuízo da sua publicação no Diário da República, e
vigora até ser alterado ou substituído por outro, ainda que o mandato
em que foi aprovado termine, revogando todos os anteriormente à data
da sua vigência.
2 — O Regimento da Câmara Municipal é publicado no sítio da
Internet do Município de Barrancos em www.cm-barrancos.pt.
7 de março de 2018. — O Presidente, João António Serranito Nunes.
311193928

MUNICÍPIO DE BEJA
Aviso (extrato) n.º 3940/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
de 13 de novembro de 2017 do Presidente da Câmara, foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira de
Assistente Técnico, da trabalhadora Cláudia Sofia Rolim Fernandes
Marques, ficando a mesma afeta à Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos, tendo-se procedido à celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de dezembro
de 2017.
Conforme previsto no n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela lei supra referida, a trabalhadora
mantém a remuneração correspondente à situação jurídico-funcional
que detinha, decorrente da respetiva mobilidade intercarreiras, no valor
de 683,13€, 5.ª posição da categoria de assistente técnico e nível 1 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
8 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Arsénio.
311193588
Aviso (extrato) n.º 3941/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 13
de novembro de 2017 do Presidente da Câmara, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira de Assistente
Técnico, do trabalhador José Manuel Pereira da Silva, ficando o mesmo
afeto à Divisão de Cultura, Desporto e Juventude/Serviço de Apoio e
Informação Turística, tendo-se procedido à celebração do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
1 de dezembro de 2017.
Conforme previsto no n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela lei supra referida, o trabalhador
mantém a remuneração correspondente à situação jurídico-funcional
que detinha, decorrente da respetiva mobilidade intercarreiras, no valor
de 683,13€, 5.ª posição da categoria de assistente técnico e nível 1 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
8 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Arsénio.
311193555

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
Aviso n.º 3942/2018
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que foi homologada, por meu despacho datado de
23/02/2018, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, relativa ao
procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 1 posto
de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional — área de
atividade — coveiro, para o Departamento de Serviços e Obras Municipais, Divisão de Ambiente, Águas e Energia, Serviço de Espaços Verdes
e Cemitérios, aberto por aviso n.º 5936/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série n.º 102, de 26 de maio de 2017.

A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no Placar
do Serviço de Recursos Humanos desta autarquia e disponível para
consulta na página eletrónica da Câmara Municipal de Bragança
www.cm-braganca.pt/.
9 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni
Dinis Venâncio Dias, Dr.
311194746
Aviso n.º 3943/2018
Procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para ocupação de 3 postos de trabalho da carreira/categoria de
assistente operacional — área de atividade — canalizador.
1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, e conforme o preceituado no artigo 30.º e 33.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal de Bragança de 12 de fevereiro de 2018, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para
preenchimento de 3 postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional — área de atividade — canalizador (m/f), do mapa de
pessoal da Câmara Municipal de Bragança, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho, Portaria n.º 83-A/2009, 22 de
janeiro, na redação da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07
de janeiro.
3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais de 15/05/2014, homologada pelo Senhor
Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, “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”.
4 — Nos termos do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembro, foi efetuada consulta à Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes sobre a existência de pessoal em requalificação naquela entidade, a qual remeteu Declaração de
não constituição da Entidade Gestora da Requalificação das Autarquias
(EGRA), bem como não se encontra constituída reserva de recrutamento
no próprio organismo.
5 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para
preenchimento do posto de trabalho colocado a concurso e para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo de 18 meses,
conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
6 — Local de trabalho — Divisão de Ambiente, Águas e Energia — Serviço de Águas e Saneamento, do Município de Bragança.
7 — Caracterização do posto de trabalho — executar canalizações
em edifícios, instalações e outros locais, destinados ao transporte de
água ou esgotos; montar, conservar, reparar, cortar e enroscar tubos,
soldar tubos de inox, plástico, ferro e materiais a fins; executar redes
de distribuição de água e respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executar outros trabalhos similares ou
complementares dos descritos; instruir e supervisionar o trabalho dos
aprendizes e serventes que lhe estejam afetos, no âmbito das atribuições
e competências do Município.
8 — Posicionamento remuneratório:
8.1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições
remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o empregador
público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do procedimento
concursal, com os limites e condicionalismos impostos pelo artigo 42.º
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que foi prorrogado por força
do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, ou outros
que se encontrem em vigor no momento do recrutamento.
8.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
que foi prorrogado por força do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro, os candidatos informam prévia e obrigatoriamente
o empregador público do posto de trabalho que ocupam e da posição
remuneratória correspondente à remuneração que auferem.

