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b) A alteração dos elementos ou condições aprovadas no âmbito do 
processo de licenciamento, punível com coima graduada de € 700 até ao 
máximo de € 2.300, no caso de pessoa singular, e de € 1000 até € 3000, 
no caso de pessoa coletiva;

c) A falta de limpeza do espaço circundante aos elementos, equipa-
mento/mobiliário urbano objeto da ocupação do espaço público, quer 
durante o horário de funcionamento do estabelecimento quer após o 
encerramento, punível com coima graduada de € 50 até ao máximo 
de € 500, no caso de pessoa singular, e de € 80 e € 1000, no caso de 
pessoa coletiva;

d) O desrespeito pelos atos administrativos que determinem a remoção 
dos elementos, equipamento/mobiliário urbano, punível com coima 
graduada de € 400 até ao máximo de € 2000, no caso de pessoa singular, 
e de € 700 e € 2.500, no caso de pessoa coletiva;

e) O uso indevido ou para fins diversos do espaço público e equipa-
mento público que o integra, punível com coima graduada de € 200 até 
ao máximo de € 2000.

Artigo 48.º
Contagem dos Prazos

À contagem dos prazos constantes do presente Regulamento é apli-
cável o disposto no artigo 72.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo.

Artigo 49.º
Dúvidas e omissões

Todas as dúvidas e omissões que eventualmente surjam na aplicação 
ou interpretação do presente Regulamento serão resolvidas mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Mêda.

Artigo 50.º
Direito subsidiário

Em tudo não especialmente previsto neste Regulamento recorrer -se -á 
à lei geral, aos princípios gerais de direito e, na sua falta ou insuficiência, 
às disposições da lei civil.

Artigo 51.º
Norma Revogatória

São revogados os seguintes Regulamentos Municipais:
a) Regulamento de Publicidade Propaganda e ocupação do espaço pú-

blico do concelho de Mêda, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
em 20/11/2009 e 30 março de 2010.

Artigo 52.º
Entrada em Vigor

O Regulamento entrou em vigor no dia da sua publicitação por edital, 
afixado nos lugares de estilo.

210035295 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 14997/2016
Nos termos do prescrito no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho, torna -se público que a técnica superior da Câmara Municipal de 
Coimbra, Deolinda Paula Pimentel Dias Ribeiro, nomeada Dirigente In-
termédio de 3.º Grau, do Núcleo de Urbanismo e Projetos, em regime de 
substituição, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 4 de outubro 
de 2016, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 02/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, cessou funções 
a seu pedido, como Dirigente a 7 de novembro de 2016, regressando à 
Câmara Municipal de Coimbra a 08 de novembro de 2016.

9 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Prof. Doutor António Miguel Costa Baptista.

310008865 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 14998/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meus despachos de 

16 e 26 de agosto de 2016, foram renovadas as comissões de serviço, 

pelo período de três anos dos seguintes dirigentes, com efeitos a partir 
de 18 de novembro de 2016:

Chefe de Divisão de Gestão Administrativa — Dr. João Nuno Borba 
Vieira de Almeida e Sousa.

Diretor de Departamento da Policia Municipal — Subintendente 
Pedro Miguel Neto Ferreira de Almeida.

11 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

310027292 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 14999/2016
1 — Tendo cessado por inexistência de candidatos o procedimento 

concursal para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Técnico, com curso tecnológico ou técnico -profissional 
que confira certificado de qualificação profissional de nível III, nas 
áreas de turismo ou animador sociocultural, aberto através do Aviso 
n.º 9782/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, 
de 8 de agosto de 2016, torna -se público que, nos termos do n.º 2 do 
artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP) e do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, por despacho do Presidente da Câmara e em cumprimento 
da deliberação da Câmara Municipal de 7 de novembro de 2016, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo de 
10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, para ocupação de dois postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico.

2 — Consultada a entidade centralizada para constituição de reservas 
de recrutamento, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, atribuição ora 
conferida ao INA, nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, 
de 29 de fevereiro, foi prestada a seguinte informação em 02 de no-
vembro de 2016: «Não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, declara -se a 
inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado.»

3 — Consultada a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho sobre 
a existência de trabalhadores em situação de requalificação, declarou 
no dia 10 de março de 2016 a inexistência da Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias — EGRA.

4 — Âmbito de recrutamento: trabalhadores com ou sem vínculo de 
emprego público, conforme disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP.

5 — Caracterização do posto de trabalho: desenvolver serviços de 
informação, organização e animação de eventos turísticos; prestar in-
formação de carácter turístico sobre o município; organizar eventos 
turísticos; prestar informação sobre património histórico, cultural, et-
nográfico e gastronómico do concelho; cooperar na estratégia turística; 
articular informação entre as diversas portas do parque e entre empresas 
turísticas que promovam o concelho; articular de forma a promover as 
diferentes ações culturais e turísticas do concelho, ainda que, decorram 
fora das Portas do Parque Nacional da Peneda Gerês.

6 — Vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

7 — Posicionamento remuneratório/remuneração de referên-
cia — 683,13€ correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 5 da 
carreira e categoria de assistente técnico.

8 — Local de trabalho: área do concelho de Ponte da Barca.
9 — Requisitos de admissão: podem concorrer os indivíduos que 

reúnam os seguintes requisitos, conforme artigo 17.º da LTFP:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, por 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 das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9.1 — Nível habilitacional: curso tecnológico ou técnico -profissional 
que confira certificado de qualificação profissional de nível III, nas áreas 
de turismo ou animador sociocultural.

Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por 
formação ou experiência profissional.
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10 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data 
limite de apresentação das respetivas candidaturas.

11 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontram integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal desta autarquia idêntico aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

12 — Métodos de seleção: os constantes nos n.os 1 e 2 do artigo 36.º 
da LTFP.

Considera -se excluído do procedimento o candidato que falte a qual-
quer um dos métodos de seleção ou que tenha obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado 
o método ou fase seguinte.

12.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos 
académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, 
necessárias ao exercício das funções.

A prova será escrita, de natureza teórica, de realização individual, 
incide sobre conteúdos genéricos e específicos diretamente relacionados 
com as exigências da função, efetuada em suporte de papel, tem a duração 
máxima de noventa minutos, com consulta, será pontuada numa escala 
de 0 a 20 valores, sendo a valoração considerada até às centésimas e 
versará sobre as seguintes temáticas:

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Código do Procedi-
mento Administrativo; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual — Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, na sua redação atual — Código do Trabalho; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril — regulamenta a tramitação do procedi-
mento concursal; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual — Regime jurídico das autarquias locais; Lei n.º 7 -A/2016, de 
31 de março — Orçamento de Estado para 2016; Lei n.º 66 -B/2007, de 
28 de dezembro, na sua redação atual — Sistema Integrado de Gestão 
e Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual — Código dos Con-
tratos Públicos;

Decreto -Lei n.º 187/71, de 8 de maio — Cria o Parque Nacional da 
Peneda -Gerês;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11 -A/2011, de 04 de feve-
reiro, publicada no Diário da República, n.º 25, suplemento, 1.ª sé-
rie — Aprova o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-
-Gerês (POPNPG);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro, 
publicada no Diário da República, n.º 236, 1.ª série -B — Estratégia 
Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade;

Regulamento da Porta do Lindoso, disponível em http://www.cmpb.
pt/pdf/regulamentos/cmpb_regplindoso.pdf;

Documento para discussão pública com perspectiva estratégica para 
o sector, disponível: http://estrategia.turismodeportugal.pt/sites/all/the-
mes/subtema/docs/ET27 Documento para consulta publica.pdf;

Fontes, Luís — Lindoso Uma paisagem com História, Município de 
Ponte da Barca: 2015;

Barros, Amândio — O Homem que navegou o Mundo — Em busca 
das origens de Magalhães, AL — Publicações 2015.

Nota. — Apenas é permitida a consulta a legislação simples, não anotada.
12.2 — A avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de 

natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências 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.

12.3 — Exceto quando afastados por escrito, pelos candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras dos postos de trabalho deste procedimento, ou tratando-
-se de candidatos colocados em situação de requalificação que, ime-
diatamente antes tenham desempenhado atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho, nos termos do n.º 2 do 
artigo 36.º da LTFP, os métodos são:

12.4 — Avaliação curricular — incide especialmente sobre as funções 
desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribui-
ção, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho nelas 
alcançado, com base na seguinte fórmula:

AC = HA × 15 % + FP × 30 % + EP × 30 % + AD × 25 %

em que:
AC = avaliação curricular; HA = habilitações académicas ou nível de 

qualificação certificado pelas entidades competentes, FP = formação pro-
fissional, EP = experiência profissional, AD = avaliação de desempenho.

A avaliação de desempenho pondera a avaliação relativa aos períodos 
de 2012 e 2013/2014, em que o candidato cumpriu ou executou atribui-
ção, competência ou atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar.

12.5 — 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.

12.6 — Como método complementar, será adotada a entrevista pro-
fissional de seleção que visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 
durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado 
tendo em consideração a capacidade de comunicação, a capacidade de 
relacionamento interpessoal, a motivação e interesse, a objetividade, 
qualificação e perfil para o cargo.

13 — A classificação final dos candidatos que se encontrem nas 
condições previstas no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, é obtida através da 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC×45 % + EAC×25 % + EPS×30 %

A classificação final dos restantes candidatos é obtida através da 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC ×45 % + AP×25 %+ EPS×30 %

em que:
CF = classificação final; AC = avaliação curricular; EAC = entrevista 

de avaliação de competências; PC = prova de conhecimentos; AP = ava-
liação psicológica; EPS = entrevista profissional de seleção.

14 — Formalização da candidatura: a candidatura deverá ser formali-
zada em suporte de papel, através de preenchimento de formulário tipo, 
de utilização obrigatória, disponível na página eletrónica da autarquia em 
www.cmpb.pt, no menu Publicitação/Recursos Humanos/Procedimentos 
concursais/formulários, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Ponte da Barca, podendo ser entregue pessoalmente ou remetida 
pelo correio registado, com aviso de receção, até ao termo do prazo, 
para Câmara Municipal de Ponte da Barca, Largo Dr. António Lacerda, 
4980 -620 Ponte da Barca.

14.1 — O requerimento de admissão ao procedimento concursal 
deverá, sob pena de exclusão do candidato, ser acompanhado de:

a) Fotocópia simples do documento comprovativo das habilitações li-
terárias ou outro documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

b) Currículo profissional detalhado e atualizado, datado e assinado, 
dele devendo constar as habilitações literárias e experiência profissional, 
designadamente, as funções que exerce e exerceu, com indicação dos 
respetivos períodos de duração e atividades relevantes, assim como a 
formação profissional detida em matéria relacionada com a área fun-
cional do posto de trabalho, com indicação expressa das entidades 
promotoras, duração e datas;

c) Declaração atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação das candidaturas), emitida pelo serviço de origem 
a que o candidato pertence, da qual conste a identificação da relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como da 
carreira e categoria de que seja titular, da respetiva posição e nível re-
muneratórios, descrição da atividade que executa, órgão ou serviço onde 
exerce funções e indicação da avaliação do desempenho obtida relativa a 
2012 e 2013/2014, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar;

d) Fotocópia simples dos certificados de formação e experiência pro-
fissional, comprovativos dos factos referidos no currículo que possam re-
levar para a apreciação do seu mérito, os quais, só serão tidos em conside-
ração pelo Júri do procedimento concursal se devidamente comprovados 
(apenas para os candidatos que lhes seja aplicada a avaliação curricular).

14.2 — Aos candidatos que exerçam funções nesta autarquia não é 
exigida a apresentação de outros documentos comprovativos dos factos 
indicados no currículo desde que expressamente refiram que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

14.3 — A não apresentação dos documentos exigidos determina a 
exclusão do candidato do procedimento, quando a sua falta impossibilite 
a sua admissão ou avaliação, e a impossibilidade de constituição da 
relação jurídica de emprego público, nos restantes casos.

14.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
14.5 — A apresentação de documento falso determina a participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, penal.
15 — Composição do júri:
Presidente: Nuno Eduardo da Silva Pousada, Técnico Superior.
Vogais efetivos: José Pedro de Oliveira Carneiro, Técnico Superior 

e Aida Maria Boalhosa Pereira, Chefe da Divisão de Administração 
Geral e Finanças.
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Vogais suplentes: Patrícia Imperadeiro dos Santos, Assistente Técnico 
e Liliana da Silva Cardoso, Assistente Técnico.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do 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 06 de abril, as atas do júri, onde constam os parâ-
metros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, os candidatos excluídos serão notifica-
dos por uma das formas previstas no n.º 3 do referido artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível, nas instalações da Câmara Municipal e disponibilizada 
na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados em cada método serão 
convocados para a realização do método seguinte, através de uma das 
formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
no placard do átrio do edifício dos Paços do Concelho, disponibilizada 
na página eletrónica da autarquia e publicitado um aviso no Diário da 
República.

20 — Quotas de emprego: de acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º e 9.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre qualquer outra preferência legal.

21 — Em situações de igualdade de valoração, entre candidatos, os 
critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

17 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Vas-
salo Abreu.

310031139 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 15000/2016

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Assistente Técnico.

Alteração da composição de Júri
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 e 3 do artigo 20.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público 
que, por despacho da Vice -Presidente e Vereadora do Pelouro da Educa-
ção, Organização e Planeamento, Prof.ª Doutora Guilhermina Rego, de 
16.11.2016, foi alterada a composição do Júri do procedimento concursal 
comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira/categoria de Assistente Técnico área funcional de Assessoria e 
Organização — Ref.ª E) (m/f), conforme aviso n.º 10021/2016, publicado 
Diário da República n.º 155, 2.ª série, de 12.08.2016 e Declaração de 
Retificação n.º 807 -A/2016, publicada no 1.º Suplemento do Diário da 
República n.º 155, 2.ª série, de 12.08.2016:

1 — Assistente Técnico — dois postos de trabalho na categoria e 
carreira geral de assistente técnico, para a Direção Municipal de Ser-
viços Jurídicos, área funcional de Assessoria e Organização, Ref.ª E), 
passa a ser a seguinte:

Presidente: José Paulo de Magalhães Correia de Matos, Diretor Mu-
nicipal

Vogais efetivos: Verónica Maria Carvalho Moreira Torgal Ferreira, 
Chefe de Divisão, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedi-
mentos e Daniel Ernesto de Araújo Gomes, Assistente Técnico

Vogais Suplentes: Jorge Manuel Vieira de Sousa, Assistente Técnico 
e Maria Manuela Rodrigues Reis, Técnica Superior.

22 de novembro de 2016. — A Diretora de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

310040868 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 15001/2016

Procedimentos concursais comuns para recrutamento
de trabalhadores na modalidade

jurídica de emprego público por tempo indeterminado
1. Nos termos das disposições conjugadas do artigo 32.º da Lei 

n.º 7 -A/2016, de 30 de março, Orçamento do Estado para 2016, bem 
como dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, abreviadamente 
designada por LTFP, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 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 do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, torna -se público que, por meu despacho datado de 
7 de novembro de 2016, no uso da competência que me é conferida 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, por deliberação favorável tomada na reunião ordinária 
da Câmara Municipal, realizada a 31 de outubro de 2016, se encontram 
abertos, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
citada Portaria, procedimentos concursais comuns para o recrutamento 
de trabalhadores na modalidade jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de três postos de trabalho, previstos 
e não ocupados no Mapa de Pessoal desta Câmara, na categoria/carreira 
de Assistente Operacional (Divisão de Obras, Planeamento Urbanístico, 
Serviços e Equipamentos Urbanos e Ambiente/Sector de Obras e Ser-
viços Municipais).

2. Para efeitos do disposto nos artigos 4.º, nos n.º 1 e 3, e 54.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04, declara -se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento no próprio organismo encontrando -se temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à Entidade Centralizada 
para Constituição de Reserva de Recrutamento (ECCRC), nos termos 
dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria, em virtude de ainda não 
ter sido publicitado, pela mesma, qualquer procedimento concursal para 
a constituição de reservas de recrutamento.

3. De acordo com as soluções interpretativas uniformes da Direção-
-Geral da Administração Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, «as autarquias 
locais não têm que 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, 
ficando dispensada desta formalidade de consulta até que venha a 
constituir a EGRA junto da entidade intermunicipal.».

4. O presente procedimento rege -se pelas disposições constantes do 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do Pro-
cedimento Administrativo (CPA), da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), da 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, do Orçamento do Estado, 
e 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.

5. Âmbito de recrutamento: O recrutamento inicia -se sempre de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecida, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º 
do Anexo I da LTFP.

Em caso de impossibilidade de ocupação de posto de trabalho por 
aplicação da norma atrás referida e de acordo com a deliberação favorá-
vel tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
31 de outubro de 2016, 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 previamente 
estabelecida nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, anexa à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com a alínea g) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

6. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 81.º da LTFP, anexa à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a descrição do conteúdo funcional 
não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam 
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a 
qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização 
profissional.


