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CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 32.º
Dúvidas e Omissões

Os casos omissos e as dúvidas ou esclarecimentos à aplicação das 
disposições do presente Regulamento serão resolvidos pela lei geral em 
vigor sobre a matéria a que esta se refere.

Artigo 33.º
Norma revogatória

São revogadas todas as normas constantes nos regulamentos, delibe-
rações e despachos municipais que contrariem o disposto no presente 
Regulamento.

Artigo 34.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

ANEXOS

ANEXO I 

  

 ANEXO II

Aditamento à tabela de taxas e licenças municipais.

CAPÍTULO XI

SECÇÃO II 

Art.

115.º
1 — Em zonas de estacionamento de duração limitada:
1.1 — Por cada período de 10 minutos  . . . . . . . . . 0,10
1.2 — Por cada período de 60 minutos  . . . . . . . . . 0,50
1.3 — Por cada período de 120 minutos  . . . . . . . . 1,00

116.º
1 — Cartão de residente:
1.1 — Pela emissão do cartão de residente  . . . . . . 5,00
1.2 — Custo anual do cartão de residente  . . . . . . . 350,00

117.º
Pela renovação do cartão residente  . . . . . . . . . . . . 5,00

118.º
Estacionamento reservado em zona de estaciona-

mento de duração limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00
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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 995/2017

Procedimento concursal comum para contratação em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (na área de Gestão e Administração Pública).
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e 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 e após aprovação em reunião de 
Câmara Municipal datada de 31 de outubro de 2016, torna -se público 
que, foi autorizada a abertura do presente procedimento concursal, para 
contratação em funções públicas por tempo indeterminado, com vista à 
ocupação de um (1) posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira 
e categoria de Técnico Superior (na área de Gestão e Administração 
Pública).

2 — Legislação aplicável:
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2016 (LOE/2016);
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LGTFP);
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterada pelas Leis 

n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro, e 80/2013, 
de 28 de novembro, que adapta a LVCR às autarquias locais; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezem-
bro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, que estabelece a 
correspondência entre os níveis remuneratórios e as posições remunera-
tórias; Despacho n.º 11321/2009, de 17 de março, do Ministro de Estado 
e das Finanças (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 
de maio de 2009) — que aprovou os modelos de formulários -tipo.

3 — Procedimentos prévios:
3.1 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.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, declara -se não estarem constituídas re-
servas de recrutamento neste organismo.

3.2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15 de julho de 2014, «As Autarquias Locais não têm de con-
sultar 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 — Caracterização do Posto de Trabalho de acordo com o Mapa de 
Pessoal em vigor:

4.1 — Conteúdo funcional:
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área 
de especialização e formação académica, que visam fundamentar e 
preparar a decisão.

4.2 — A descrição das funções não prejudica, nos termos do n.º 1 do 
artigo 81.º da LGTFP, a atribuição aos trabalhadores de funções que 
lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional.

5 — Prazo de validade — Dezoito meses contados da data de ho-
mologação da lista unitária de ordenação final, nos termos do disposto 
no artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 23 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

6 — Habilitação académica: Licenciatura em Gestão e Administração 
Pública.

6.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por 
formação ou experiência profissionais.

7 — Local de trabalho: Divisão de Parque de Máquinas.
8 — Remuneração: O posicionamento remuneratório obedecerá ao 

artigo 38.º da LGTFP, em conjugação com o disposto no artigo 18.º da 
LOE/16, designadamente a posição remuneratória 2, nível remunera-
tório 15, correspondente a € 1201,48.

8.1 — À remuneração referida no ponto 8, acresce uma Remuneração 
Complementar calculada nos termos do Decreto Legislativo Regional 
n.º 8/2002/A, de 10 de abril, atualmente fixada em 20,24 € (vinte euros 
e vinte e quatro cêntimos).
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9 — Requisitos legais de admissão:
9.1 — Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam, cumu-

lativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura, fixado no 
presente aviso, os seguintes requisitos:

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Terem 18 anos de idade completos;
c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória;
f) Possuírem a Licenciatura em Gestão e Administração Pública exi-

gida no n.º 6 do presente aviso.

9.2 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal deste órgão idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Prazo para Apresentação de Candidaturas:
10.1 — As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 10 dias 

úteis contados da data da publicitação no Diário da República.
10.2 — Consideram -se entregues dentro do prazo as candidaturas 

cujo aviso de receção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado 
para a sua apresentação.

11 — Forma de Apresentação das Candidaturas:
11.1 — Forma: Não serão aceites candidaturas em suporte eletrónico.
As candidaturas serão formalizadas, sob pena de exclusão, através de 

formulário de candidatura de utilização obrigatória, para o efeito, ao dis-
por na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada (Rua de Santa Luzia, n.º 18) e no site cm -pontadelgada.
pt, sendo entregues pessoalmente no citado Serviço ou remetidas pelo 
correio, sob registo e com aviso de receção, para a Câmara Municipal de 
Ponta Delgada  -Praça do Município -9500 -523 Ponta Delgada. Se assim 
o entenderem, os candidatos poderão indicar outros elementos que con-
siderem relevantes para a apreciação do seu mérito, ou de constituírem 
motivo de preferência legal, devidamente comprovados.

11.2 — No formulário de candidatura deverá constar a referência 
a que se candidata, não sendo consideradas as candidaturas que não 
identifiquem corretamente a referência do procedimento concursal a 
que respeitem.

11.3 — Com o formulário de candidatura deverão ser apresentados 
os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 

literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas e ministradas de onde conste a data de realização e duração 
das mesmas;

d) Declaração emitida pelo serviço de origem a que o candidato 
pertence, devidamente atualizada (reportada ao 1.º dia útil estabelecido 
para apresentação das candidaturas), da qual conste a identificação da 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem 
como da carreira e categoria de que seja titular, descrição das atividades/ 
funções que executa, indicação qualitativa e quantitativa da avaliação 
de desempenho dos últimos três anos, desde que atribuída nos termos 
do SIADAP ou declaração de que o candidato não foi avaliado nesse 
período e identificação da remuneração reportada ao nível e posição 
remuneratória auferidos.

e) Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, 
de 5 de fevereiro, aquando da apresentação do formulário de candidatura, 
os candidatos devem ser portadores dos documentos de identificação, 
designadamente, Bilhete de Identidade e n.º fiscal de contribuinte ou 
cartão de cidadão.

11.4 — Os candidatos que sejam trabalhadores com vínculo à Câmara 
Municipal de Ponta Delgada estão dispensados de apresentar a declaração 
referida na alínea e) do número anterior, bem como os comprovativos 
a que se refere as alíneas b) e d) desde que expressamente refiram no 
formulário de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados no 
respetivo processo individual.

11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

11.6 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

12 — Motivos de Exclusão: O requerimento de admissão deverá ser 
acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

12.1 — Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados 
nas alíneas a), b), c), d) e e) do artigo 17.º da LGTFP, os quais serão 
dispensados desde que os candidatos declarem, no respetivo requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos 
das citadas alíneas.

12.2 — Para os candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, declaração nos termos indicados na alínea d) do 
ponto 11.3 do presente aviso.

12.3 — Fotocópia legível do documento comprovativo das habili-
tações literárias.

12.4 — Os candidatos a que seja aplicável o método de seleção ava-
liação curricular e entrevista de avaliação de competências, devem 
apresentar o curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, 
do qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, formação 
e experiência profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir 
na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, 
as quais, todavia, só serão tidas em consideração pelo júri do procedi-
mento concursal, se devidamente comprovadas, mediante fotocópia dos 
documentos comprovativos da experiência profissional e da formação 
profissional frequentada.

12.5 — Constitui igualmente motivo de exclusão a entrega extem-
porânea da candidatura.

12.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos documentos 
comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais 
dos documentos apresentados.

12.7 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão do candidato, quando a falta desses docu-
mentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo, nos termos do 
n.º 9, do artigo 28.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.

13 — Por estar em causa a constituição de Relações Jurídicas de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado e atento o disposto no n.º 5 
do artigo 36.º da LGTFP e da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.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, os métodos de seleção obrigatórios 
a aplicar são a Prova de Conhecimentos (com caráter eliminatório) e 
Avaliação Psicológica (com caráter eliminatório) e a Entrevista Profis-
sional de Seleção (método facultativo).

13.1 — Os métodos de seleção a utilizar no recrutamento de can-
didatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competên-
cia ou atividade caracterizadora do posto de trabalho em causa, bem 
como no recrutamento de candidatos em situação de requalificação 
que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 
competência ou atividade, são os seguintes: avaliação curricular (com 
carácter eliminatório) e entrevista de avaliação de competências (com 
carácter eliminatório), exceto, quando afastados, por escrito, nos ter-
mos dos n.os 2 e 3 do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, sendo  -lhes aplicado, nesse caso, os métodos previstos para 
os restantes candidatos.

14 — Prova de conhecimentos, destinada a avaliar, em prestação de 
prova escrita classificada de 0 a 20 valores, os níveis de conhecimentos e 
aptidões específicas exigíveis e adequadas ao exercício do cargo a prover, 
e demonstrados em respostas dadas a questionário, com a duração de 
uma hora e meia e tolerância de meia hora, com perguntas diretas e de 
desenvolvimento sobre os temas que a seguir se indicam e em que apenas 
é possível a consulta de legislação simples (sem anotações):

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Reti-
ficação n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto (regime de contrato de trabalho 
em funções públicas);

Código de Ética e de Conduta da Câmara Municipal de Ponta Del-
gada, aprovado em 19 de agosto de 2015 e disponível em www.cm-
-pontadelgada.pt;

Código da Contratação Pública aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação 18 -A/2008, 
de 28 de março, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, de 2 de 
outubro;

Decreto -Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro;
Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 de junho, que aprova o regime jurídico 

de realização de despesas públicas e da contratação pública;
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro que 

aprova o Regime Jurídico da Contratação Pública na Região Autónoma 
dos Açores e

Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro que aprova o Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
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14.1 — A avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, caraterísticas de personalidade e compe-
tências 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 definido.

A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma: em cada fase 
intermédia do método, através das menções classificativas de Apto e 
Não Apto; Na última fase do método, para os candidatos que o tenham 
completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Sufi-
ciente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, 
as classificações de 20,16,12,8 e 4 valores.

14.2 — Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da 
formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desem-
penho obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos 
de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais 
obrigatoriamente os seguintes:

a) A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

b) A formação profissional, considerando  -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas;

d) A avaliação do desempenho relativa ao último período, não su-
perior a três anos/ciclos avaliativos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar.

14.3 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa avaliar, numa 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais 
para o exercício da função, baseando  -se a sua aplicação num guião de 
entrevista composto por um conjunto de questões diretamente relaciona-
das com o perfil de competências previamente definido, associado a uma 
grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos 
comportamentos em análise. A entrevista de avaliação de competências é 
avaliada 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.

14.4 — Entrevista Profissional de Seleção (E. P.S) — 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, terá 
a duração aproximada de 20 minutos e da mesma será elaborada uma 
ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros 
de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, devidamente 
fundamentada.

15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, 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 os sistema de valoração final do método, 
desde que as solicitem.

16 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classi-
ficações quantitativas obtidas em cada método de seleção.

17 — Métodos de Seleção e Critérios Gerais — A Prova de Conheci-
mentos (PC), a Avaliação Psicológica (AP) e/ou a Avaliação Curricular 
(AC) e a Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e a Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS), todos valorados de 0 a 20 valores, de 
acordo com as seguintes ponderações:

a) Prova de Conhecimentos (PPC) — Ponderação de 40 %;
b) Avaliação Psicológica (AP) — Ponderação de 30 %;
c) Avaliação Curricular (AC) — Ponderação de 40 %;
d) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — Ponderação 

de 30 %
c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Ponderação de 30 %
Valoração final (VF) — Resulta da seguinte expressão:

VF = PC × 40 % + AP × 30 % + EPS × 30 %
ou

VF = AC × 40 % + EAC × 30 % + EPS × 30 %

em que:
VF = Valoração Final;
PC = Prova Prática de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências e
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

18 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, constam em ata do Júri e são de acesso 
dos candidatos nos termos do disposto no ponto 15 do presente aviso.

19 — Consideram  -se excluídos do procedimento concursal os can-
didatos que faltem a qualquer dos métodos de seleção ou que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases 
de seleção, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.

20 — A Prova de Conhecimentos, a Avaliação Psicológica, a Entre-
vista de Avaliação de Competências e a Entrevista Profissional de Sele-
ção serão realizadas em data, hora e local a comunicar oportunamente.

21 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios 
de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria.

22 — Composição do Júri:
Presidente — Maria Margarida Ferreira Viveiros Santa Clara Brito/

Diretora de Departamento de Obras, Mobilidade e Equipamentos Mu-
nicipais;

Vogais efetivos:
João Nuno Borba Vieira Almeida Sousa/Chefe de Divisão de Gestão 

Administrativa
Cláudio Célio Freitas Belo/Chefe de Divisão de Parque de Máquinas

Vogais Suplentes:
Paula Cristina Conceição Portela Brás Soares Albergaria — Técnica 

Superior
Filipe Sérgio Alexandre Vicente/Técnico Superior

23 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

24 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º, por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação.

25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público nas instalações da Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada e disponibilizada na sua página eletrónica 
(www.cm -pontadelgada.pt). Os candidatos aprovados em cada método 
de seleção são convocados para a realização do método seguinte através 
de notificação, por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

26 — À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
bem como às exclusões do procedimento ocorridas na sequência da 
aplicação de cada um dos métodos de seleção é aplicável a audiên-
cia prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada em 
local visível e público das instalações da entidade empregadora pública 
e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

27 — O recrutamento será feito nos termos definidos na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da LGTFP e terá lugar após o termo do procedimento 
concursal.

28 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o 
presente aviso será publicitado integralmente na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, 
por extrato e a partir da data da publicação no Diário da República na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Ponta Delgada e no prazo 
máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal de 
expansão nacional.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência igual ou superior a 60 % tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. 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.
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Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da Re-
pública, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

3 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

310147691 

 MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Aviso n.º 996/2017
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de 2 de 

janeiro de 2017 e de acordo com as competências que me são conferidas 
pelo artigo 35.º, n.º 2 alínea a) do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de se-
tembro, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de 
outubro, e nos termos dos artºs 93.º e seguintes da Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho, determino a mobilidade interna na modalidade de mobilidade 
intercarreiras do Assistente Operacional, Marco Paulo Gomes Cordeiro, 
como Assistente Técnico, ficando o mesmo afeto à Divisão Financeira de 
Recursos Humanos e Gestão Administrativa, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, com efeitos a 02 de janeiro de 2017.

O trabalhador será posicionado na 1.ª posição remuneratória, da ca-
tegoria de Assistente Técnico.

6 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
310161299 

 Aviso n.º 997/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 04 

de janeiro de 2017 e de acordo com as competências que me são conferi-
das pelo artigo 35.º, n.º 2 alínea a) do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 
de outubro e de acordo com o previsto no artigo 26.º da Lei n.º 42/2016 
de 28 de dezembro, foram prorrogadas as mobilidades internas a partir 
de 01 de fevereiro de 2017 e até a 31 de dezembro de 2017, dos tra-
balhadores, Helena Isabel Ferreira de Sousa, Maria Leonor Morgado 
Venda da Silva e Marisa Vicente Gomes, na categoria de Assistentes 
Técnicos e o trabalhador, António Fernando Pardal da Silva, na categoria 
de Encarregado Operacional.

9 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
310174891 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Aviso n.º 998/2017
Para os devidos efeitos, torno público que por meu despacho de 2 

de janeiro de 2017, determinei, ao abrigo no n.º 2 do artigo 26.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017), 
obtido o acordo entre as partes, a prorrogação excecional até 31 de 
dezembro de 2017, da mobilidade interna dos seguintes trabalhadores, 
com efeitos a 01/01/2017:

Mobilidade intercategorias, na categoria de Coordenadora Técnica 
da carreira de Assistente Técnico, Maria de Lurdes Gouveia Nogueira 
Rebelo, com a remuneração de 1.149,99€; Na categoria de Encarregado 
Operacional da carreira de Assistente Operacional — Fernando Borges 
Moreira e Manuel Fernando da Fonseca Silva, com a remuneração de 
837,60€;

Mobilidade intercarreiras, na carreira/categoria de Assistente Técnico, 
Gil Carlos Lourenço Teixeira, Sandra Maria Rocha Ribeiro, Lília Cristina 
Martins Pereira e Maria da Conceição Conde Madureira Teixeira Pinto, 
com a remuneração de 683,13€.

12 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

310180277 

 Aviso n.º 999/2017
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 meu despacho 
de 27 de outubro de 2016, determinei a consolidação da mobilidade 
interna na categoria, nesta Câmara Municipal, com efeitos a 02/11/2016, 

de Cátia Cristina Pinto Guedes, com a categoria de Assistente Técnica 
(Administrativa), mantendo o posicionamento remuneratório de ori-
gem, 1.ª posição remuneratória, nível 5, a que corresponde o valor de 
683,13€, da Tabela Remuneratória Única da categoria de Assistente 
Técnico, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

12 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

310180788 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso n.º 1000/2017

Regresso antecipado ao serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

05/09/2016, no uso da competência que me é atribuída pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, foi autori-
zado o regresso antecipado ao serviço da Assistente Operacional Maria 
Delfina de Figueiredo Pereira, que se encontrava em mobilidade entre 
serviços, nos termos do artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, a partir de 01 de novembro de 2016.

Com competências delegadas.
02 de dezembro de 2016. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço.
310180414 

 Aviso n.º 1001/2017

Mobilidade entre serviços
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 28/11/2016, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09 que me foi dele-
gada por despacho do Presidente da Câmara datado de 21/10/2013, foi 
autorizada a mobilidade do Assistente Técnico Fernando Alberto Nunes 
Ferreira, para o Agrupamento de Centros de Saúde de Dão Lafões, nos 
termos do artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, a partir 
de 01 de dezembro de 2016, pelo período máximo de 18 meses.

Com competências delegadas
02 de dezembro de 2016. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço.
310180252 

 Aviso n.º 1002/2017

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, na sequência da con-
clusão do respetivo procedimento concursal comum na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e 
por despacho do signatário de 30 de novembro de 2016, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2016, com o seguinte candidato 
aprovado no procedimento:

Aristides dos Santos de Almeida Ponces, o único candidato aprovado 
no procedimento concursal, para preenchimento de um posto de trabalho 
da categoria de Assistente Operacional — Coveiro, da carreira geral de 
Assistente Operacional, sendo posicionado na 1.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Assistente Operacional e no nível 1 da tabela 
remuneratória única.

A presente contratação não está sujeita a fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.

Com competências delegadas
2 de dezembro de 2016. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço.
310180341 


