
32606  Diário da República, 2.ª série — N.º 209 — 31 de outubro de 2016 

dos os métodos de seleção aplicados, obtida pela aplicação da seguinte 
fórmula:

A classificação final dos candidatos resulta da média aritmética 
ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleção, segundo a 
seguinte fórmula:

CF = (PCG + EXPS + PPS*2) /4

em que:

CF = Classificação Final;
PCG = Prova de Conhecimentos Gerais;
EXPS = Exame Psicológico de Seleção;
PPS = Provas Práticas de Seleção.

A ordenação final dos candidatos aprovados na totalidade dos métodos 
de seleção eliminatórios será efetuada por ordem decrescente da classi-
ficação atribuída nos termos que antecedem, expressa até às centésimas 
e numa escala de 0 a 20 valores, sem arredondamentos.

As situações de igualdade de classificação final entre candidatos, 
para efeitos de determinação da correspondente ordenação final, serão 
resolvidas de acordo com o critério de preferência previsto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, por força do disposto 
no n.º 2 do mesmo artigo.

Sempre que subsistir igualdade após a aplicação do critério referido 
na alínea que antecede preferem, sucessivamente, por força do disposto 
no n.º 3 do referido artigo 37.º:

Os candidatos titulares de carta de condução de veículos da categoria C;
Os candidatos com menor idade;
Os candidatos com mais elevada classificação nas provas práticas.

Consideram -se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
final inferior a 10 valores.

10 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados 

através de lista, ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página 
eletrónica do Município, em www.cm -olhao.pt.

Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método de seleção seguinte, por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria n.º 83 -A/2009.

Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009

11 — Candidatos aprovados e excluídos
Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento 

dos requisitos gerais, especiais e especiais mencionados no n.º 5 do 
presente Aviso, sem prejuízo dos demais, legal ou regulamentarmente 
previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candida-
tos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma valoração 
inferior a 9,5 valores em quaisquer métodos de seleção aplicado, não 
sendo, neste caso, aplicado o método de seleção seguinte, com exceção 
do método exame médico que é classificado em apto e não apto.

Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, são notificados por uma das formas previstas no 
n.º 3 do mesmo artigo, para a realização de audiência de interessados.

12 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

é afixada em local visível e público das instalações do Município, dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

13 — Júri do procedimento concursal
13.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:

a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos 

de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de do-

cumentos comprovativos das suas declarações;

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos 
sempre que o solicitem.

13.2 — Composição

Presidente do Júri: Luís António Correia Gomes, Comandante do 
Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão;

Vogais efetivos: Susana Maria dos Santos Silva, Chefe de Divisão 
Administrativa e Contratação Publica, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos, e João Carlos Passos Cabrita, Bombeiro 
Municipal de 3.ª classe;

Vogais suplentes: Ana Isabel de Sousa Viegas, Assistente Técnica, 
e Rui Fernando Almeida Brandão Soares, Bombeiro Municipal de 
3.ª classe.

14 — Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

15 — Legislação básica

a) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual;

b) Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;
c) Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.;
d) Lei n.º 75/2013, de 12 de set., que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais;
e) Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril;
f) Decreto -Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro — regime jurídico 

dos Corpos de Bombeiros.
g) Decreto -Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro — regime jurídico 

dos Bombeiros Portugueses.
h) Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, na redação atual, adaptado 

à administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho;
i) Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.

8 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

309968594 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 13454/2016

No âmbito do procedimento concursal comum, de recrutamento de 
trabalhadores, com vista ao preenchimento de 4 (quatro) postos de traba-
lho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional — Referência C5 
para a Divisão de Desenvolvimento e Coesão Territorial, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada(CMPD), na modalidade de relação jurídica de emprego público 
a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto sob Aviso n.º 10260/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os 
candidatos ao referido procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontra -se 
afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do Mu-
nicípio, 9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica da 
CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos e 
excluídos ao procedimento concursal anteriormente mencionado.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício 
de Direito de Participação de Interessados), disponível na página ele-
trónica da CMPD, em www.cm  -pontadelgada.pt, e remetido para o 
endereço de e -mail geral@cmpdelgada.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

7 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

309957731 

 Aviso (extrato) n.º 13455/2016

No âmbito do procedimento concursal comum, de recrutamento de 
trabalhadores, com vista ao preenchimento de 4 (quatro) postos de traba-
lho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional — Referência C4 
para a Divisão Ambiente e Serviços Urbanos, previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada(CMPD), 
na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto sob Aviso n.º 10260/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os candidatos ao 
referido procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
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e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, encontra -se 
afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do Mu-
nicípio, 9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica da 
CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos e 
excluídos ao procedimento concursal anteriormente mencionado.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício 
de Direito de Participação de Interessados), disponível na página ele-
trónica da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, e remetido para o 
endereço de e -mail geral@cmpdelgada.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

7 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

309957829 

 MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Edital n.º 939/2016

Rui David Pita Marques Luís, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta do Sol, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea t) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
torna público nos termos do artigo 56.º do mesmo diploma legal, que 
foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária da Assembleia Mu-
nicipal realizada em 29 de setembro de 2016, sob proposta da Câmara 
Municipal aprovada na sua sessão ordinária de 27 de maio de 2016, o 
Regulamento Municipal de Proteção Civil do Município de Ponta do 
Sol publicado pelo Aviso n.º 4758/2016, na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 69, de 8 de abril de 2016, o qual, após submissão e apreciação 
pública nos termos legais, se considera aprovado de forma definitiva. 
O Regulamento Municipal de Proteção Civil do Município de Ponta do 
Sol entra em vigor no dia seguinte ao da publicação do presente edital 
no Diário da República, e encontra -se disponível, na sua versão final, no 
site da Câmara Municipal de Ponta do Sol, onde poderá ser consultado e 
descarregado. Para constar se publica o presente Edital e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

4 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui 
David Pita Marques Luís.

Regulamento Municipal de Proteção Civil do Município
de Ponta do Sol

Preâmbulo

A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprovou a Lei de Bases da 
Proteção Civil, regula a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 
Autónomas, autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades 
públicas e privadas, definindo também os princípios aplicáveis às ati-
vidades de proteção civil e os deveres gerais e especiais no sentido de 
haver uma colaboração entre várias entidades na prossecução dos fins 
da proteção civil.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, é 
estabelecida uma nova moldura legal de enquadramento institucional 
e operacional no âmbito da proteção civil municipal. Este diploma 
impôs aos municípios a criação dos Serviços Municipais de Proteção 
Civil, aos quais cabe desenvolver atividades de planeamento de opera-
ções, prevenção, segurança e informação pública, tendentes a prevenir 
riscos coletivos inerentes à situação de acidente grave, catástrofe, ou 
calamidade, de origem natural ou tecnológica, de atenuar os seus efei-
tos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo, quando aquelas 
situações ocorram.

Por sua vez, o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de 
junho, diploma que aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção 
Civil da Região Autónoma da Madeira, fez com que, face às especifici-
dades da Região Autónoma, nomeadamente as decorrentes da exiguidade 
territorial dos seus municípios, fossem introduzidas algumas alterações 
aos diplomas acima referidos, de modo a possibilitar a sua adaptação 
à realidade regional.

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, Entidades Intermunicipais e 
do Associativismo Autárquico, estabelece, designadamente na alínea v) 
do n.º 1 do artigo 35.º que é da competência do Presidente da Câmara 
«Dirigir, em articulação com os organismos da administração pública 
com competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de 
proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de emergência 

e programas estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver 
naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e assistência 
na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe».

Tendo em conta que os Serviços Municipais de Proteção Civil têm 
como objetivo o cumprimento dos planos e programas estabelecidos, e 
a coordenação das atividades a desenvolver nos domínios da proteção 
civil, e consciente do papel de destaque que se encontra reservado à 
Proteção Civil ao nível do bem -estar das populações, o Município de 
Ponta do Sol procede à elaboração de Regulamento Municipal para defi-
nir as competências do Serviço Municipal de Proteção Civil (doravante 
designado de SMPC), bem como as atribuições da Comissão Municipal 
de Proteção Civil (doravante designada de CMPC).

CAPÍTULO I

Parte geral

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no n.º 7 
do artigo 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, dos 
artigos 35.º e 40.º a 43.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, do artigo 3.º 
e 9.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, do Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, e da alínea v) do n.º 1 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º

Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece e define o enquadramento 
institucional e operacional da Proteção Civil no Município de Ponta 
do Sol.

2 — Este Regulamento constituirá um útil instrumento de trabalho 
para todos os intervenientes na Estrutura de Proteção Civil Municipal.

Artigo 3.º

Âmbito

1 — A Proteção Civil no Município de Ponta do Sol compreende as 
atividades desenvolvidas pela autarquia, pelos cidadãos, e por todas as 
entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos cole-
tivos inerentes a situações de acidente grave, catástrofe, ou calamidade, 
de atenuar os seus efeitos, e proteger e socorrer as pessoas e bens em 
perigo quando aquelas situações ocorram.

2 — O SMPC da Ponta do Sol deve ser uma organização cuja estrutura 
tem em vista a coordenação e execução de ações no âmbito da proteção 
civil ao nível municipal, integrando -se no sistema regional.

Artigo 4.º

Princípios da Proteção Civil Municipal

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, de acordo com 
o previsto no artigo 5.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, a Proteção 
Civil no Município de Ponta do Sol, na sua atividade, é orientada pelos 
seguintes princípios:

a) O princípio da prioridade, nos termos do qual deve ser dada pre-
valência à prossecução do interesse público relativo à proteção civil, 
sem prejuízo da defesa nacional, da segurança interna e da saúde pú-
blica, sempre que estejam em causa ponderações de interesses, entre 
si conflituantes;

b) O princípio da prevenção, por força do qual os riscos de acidente 
grave ou de catástrofe devem ser considerados de forma antecipada, de 
modo a eliminar as próprias causas, ou reduzir as suas consequências, 
quando tal não seja possível;

c) O princípio da precaução, de acordo com o qual devem ser adota-
das as medidas de diminuição do risco de acidente grave ou catástrofe 
inerente a cada atividade, associando a presunção de imputação de 
eventuais danos à mera violação daquele dever de cuidado;

d) O princípio da subsidiariedade, que determina que o subsistema 
de proteção civil de nível superior só deve intervir se e na medida em 
que os objetivos da proteção civil não possam ser alcançados pelo sub-
sistema de proteção civil imediatamente inferior, atenta a dimensão e a 
gravidade dos efeitos das ocorrências;

e) O princípio da cooperação, que assenta no reconhecimento de que 
a proteção civil constitui atribuição do Estado, das Regiões Autónomas 
e das autarquias locais e dever dos cidadãos e de todas as entidades 
públicas e privadas;
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