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 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Despacho n.º 834/2017

Alteração da Organização dos Serviços Municipais
Engenheiro Humberto Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de 

Mondim de Basto, no cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna públicas as seguintes 
deliberações:

a) Deliberação da Assembleia Municipal de Mondim de Basto 30 de 
junho de 2016 (Anexo A) — aprovou a alteração da Organização dos 
Serviços Municipais, nomeadamente alteração ao número de unidades 
flexíveis;

b) Deliberação da Câmara Municipal de Mondim de Basto de 13 de 
setembro de 2016 (Anexo B) — aprovou a criação de duas unidades 
flexíveis e respetivas atribuições e competências.

30 de dezembro 2016. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

ANEXO A
A Assembleia Municipal aprovou a seguinte alteração à moldura 

organizacional:
Modelo de estrutura orgânica — Estrutura hierarquizada;
N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis 6 (seis):
4 a prover, nomeadamente 2 (eram 3 na organização anterior) divi-

sões municipais (1 das quais por uso do mecanismo de flexibilidade 
previsto no n.º 3 do artigo 21.º da Lai n.º 49/2012, de 29 de agosto) e 
2 (era 1 na organização anterior) unidades orgânicas flexíveis lideradas 
por titulares de cargo de direção intermédia de 3.º grau (1 das quais por 
uso do mecanismo de flexibilidade previsto no.º 3 do artigo 21.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto);

1 a prover nos termos do previsto do n.º 4 do artigo 21.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, designadamente 1 unidade orgânica fle-
xível liderada por titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau, cujo 
provimento só será possível quando o Município se encontre em equilí-
brio financeiro em conformidade com o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro;

1 (a prever mas não prover) nos termos do mecanismo de flexibilidade 
previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, de-
signadamente 1 unidade orgânica flexível liderada por titular de cargo 
intermédio de 3.º grau;

Entrada em vigor
A presente alteração à moldura organizacional entra em vigor no dia 

seguinte à deliberação da Câmara Municipal que procede à conformação 
das unidades orgânicas flexíveis com a moldura atual, datada de 13 de 
setembro de 2016.

Revogação
Com a entrada em vigor da presente alteração, fica revogada, na parte 

alterada, a estrutura e organização dos Serviços Municipais publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 151 de 5 de agosto de 2015 e que 
se republica.

ANEXO B
A Câmara Municipal, dentro dos limites aprovados pela Assembleia 

Municipal, aprovou a extinção da Divisão de Administração e Conser-
vação do Território (DACT) tendo sido criadas duas unidades orgânicas 
flexíveis: Unidade de Administração do Território (UAT) e Unidade de 
Conservação do Território (UCT), ficando a estrutura organizacional 
assim composta:

a) Gabinete de Serviços Integrados da Presidência (1) — liderada por 
um titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau, criada nos termos 
do n.º 1 do artigo 21 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (prever mas 
não prover) — Chefe de Unidade;

b) Divisão Administrativa e Financeira (2) — liderada por um titular 
de cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão;

c) Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território (3) — lide-
rada por um titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe 
de Divisão;

d) Unidade de Desenvolvimento Social (4) — liderada por um titular 
de cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe de Unidade;

e) Unidade de Administração do Território (5) — Liderada por 
um titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe de 
Unidade;

f) Unidade de Conservação do Território (6) — Liderada por um titular 
de cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe de Unidade.

As competências e atribuições das unidades orgânicas flexíveis cons-
tam das fichas de caraterização anexas ao Regulamento Orgânico que 
se junta.

Regulamento Orgânico

CAPÍTULO I

Organização dos serviços municipais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Modelo
A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 

estrutura hierarquizada.

Artigo 2.º

Princípios
A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 

orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da:

1 — Unidade e eficácia da ação;
2 — Aproximação dos serviços aos cidadãos;
3 — Desburocratização;
4 — Racionalização de meios;
5 — Eficiência na afetação dos recursos públicos;
6 — Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
7 — Garantia da participação dos cidadãos;
8 — Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade admi-

nistrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º
Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais 
compete ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas 
na lei.

SECÇÃO II

Estruturação dos Serviços

Artigo 4.º

Estruturas formais
1 — Os serviços organizam -se de acordo com a estrutura das seguintes 

categorias de unidades orgânicas de caráter permanente e flexível:
a) Estrutura nuclear — Os departamentos municipais, não previstos 

na atual moldura organizacional, constituem a departamentalização fixa 
da organização municipal e correspondem a unidades operacionais ou 
instrumentais de gestão de áreas específicas de atuação, criados em razão 
da relação de proximidade ou complementaridade de funções e tarefas 
e da importância do setor de atividade sob sua responsabilidade, sendo 
dirigidos por diretores de departamento;

b) Estrutura flexível — integra as seguintes unidades e subunidades 
orgânicas:

I. Divisões Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau — são uni-
dades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas 
de atuação do Município, integradas, em regra, na organização de um 
departamento;

II. Unidades Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades 
orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas 
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por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau, designados 
por Chefe de Unidade Municipal;

III. Secções ou Núcleos — não concorrem para o n.º máximo de uni-
dades orgânicas flexíveis mas antes para o n.º máximo de subunidades 
orgânicas — são coordenadas por um coordenador técnico — criadas 
obrigatoriamente no âmbito de unidades orgânicas flexíveis ou nucle-
ares, para prossecução de funções de natureza executiva e atividades 
instrumentais.

2 — Podem ainda ser criadas equipas de projeto, nos termos do ar-
tigo 11.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, por deliberação 
fundamentada da Câmara Municipal atento o limite máximo fixado pela 
Assembleia Municipal.

Artigo 5.º
Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais 
no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do 
Município, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
f) Serviços;
g) Outras estruturas informais.

2 — Áreas de atividade das estruturas informais:
a) Cada estrutura informal poderá dispor de uma ficha de carateriza-

ção idêntica à usada para as unidades orgânicas flexíveis que integram 
a estrutura formal (unidades e subunidades orgânicas) a qual deve ser 
aprovada pelo Presidente da Câmara;

b) As fichas de caraterização deverão refletir os domínios de atu-
ação de cada estrutura informal e privilegiar formas de organização 
flexíveis, por objetivos, em consonância com os planos de atividades 
anuais.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado um responsável 
por despacho do Presidente da Câmara.

4 — Ao responsável referido no ponto anterior não poderá ser atri-
buída qualquer remuneração adicional.

5 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes 
Intermédios” para efeitos da delimitação estabelecida na alínea d) do 
artigo 4.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de Dezembro, não obstante, 
devem colaborar de forma ativa e diligente com os avaliadores for-
mais através, designadamente, de contributos escritos adequados 
a uma efetiva e justa avaliação do desempenho dos trabalhadores 
que coordene.

Artigo 6.º
Serviços enquadrados por legislação específica

1 — São serviços enquadrados por legislação específica:
a) O Gabinete de Apoio Pessoal;
b) O Serviço Municipal de Proteção Civil;
c) O Serviço liderado pelo Médico Veterinário Municipal.

2 — Os serviços referidos no n.º anterior não concorrem para o 
n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis e a sua criação está sujeita 
a regras especiais não subordinadas ao Regime Jurídico de Organização 
dos Serviços das Autarquias Locais.

3 — Os dirigentes, ou equiparados a dirigentes que venham a ser 
providos para os serviços constantes do n.º 1 não são contabilizados, 
para efeitos dos limites previstos nos artigos 6.º a 9.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de outubro.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das Unidades Orgânicas Flexíveis

Artigo 7.º
Atribuições e deveres das unidades orgânicas flexíveis

1 — As atribuições e competências específicas das unidades orgânicas 
flexíveis constam das fichas de caraterização anexas.

2 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas 
flexíveis e especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domí-
nios de atuação que lhes venham a ser cometidos, sem prejuízo das 
competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as 
de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais 
e informais onde o Município tenha assento;

f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Mu-
nicipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da 
respetiva atividade;

h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;

i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação in-
terfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contatos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoria-
mente, informação relativa às medidas tomadas e os resultados 
alcançados no âmbito do desenvolvimento organizacional, da mo-
dernização e inovação administrativa e tecnológica e da valorização 
dos recursos humanos. Outros relatórios deverão ser elaborados e 
apresentados, com propostas de soluções, sempre que circunstân-
cias ou factos relevantes possam condicionar a boa execução das 
atividades planeadas;

k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que interve-
nham;

l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução dos despa-
chos do Presidente da Câmara Municipal e deliberações dos órgãos 
municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas 
no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

3 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, 
na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente ins-
truídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do 
interesse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente 

da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações 

dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade 
orgânica que dirige.

4 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:

a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 
tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;

b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-
viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
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e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedi-
mentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 
públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os 
adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários 
ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os proce-
dimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço 
a prestar;

g) Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas 
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer 
as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por 
parte dos funcionários;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcio-
nários, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

CAPÍTULO II

Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

Artigo 8.º
Cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior

Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
a definição das competências, da área, dos requisitos do recrutamento, 
entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de 
experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual 
deve ser fixada entre a 3.ª e 6.ª posições remuneratórias, inclusive, da 
carreira geral de técnico superior, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

CAPÍTULO III
Disposições finais e transitórias

Artigo 9.º
Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem caráter meramente 
ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do Município de 
Mondim de Basto e não prejudica a competência da Câmara Municipal 
para criar, alterar ou extinguir, dentro dos limites máximos fixados pela 
Assembleia Municipal, unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente regulamento orgânico e os despachos e deliberações que 
o integram entram em vigor em 14 de setembro de 2016.

ANEXO I

(do Regulamento Orgânico)

Organigrama 
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 ANEXO II

(ao Regulamento Orgânico)

Fichas de caraterização 
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 581/2017

Procedimentos concursais comuns de recrutamento
para o preenchimento de quatro postos

de trabalho, conforme mapa de pessoal de 2016
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, e conforme o preceituado nos 
artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o 
artigo 9.º do Dec. Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro e com o disposto 
no artigo 32.º do Orçamento e Estado para 2016, aprovado pela Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março, torna-se público que por deliberações de 
Câmara Municipal datadas de 21.04.2016, de 03.11.2016 e de 30.11.16, 
respetivamente, se encontram abertos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data de publicação do presente Aviso no Diário da Repú-
blica, procedimentos concursais na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento 
de 4 (quatro) postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 
Pessoal do Município, nas seguintes carreiras/ categorias:

Ref.ª A — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Animação Sociocul-
tural), carreira geral de Técnico Superior (Grau 3 de complexidade 
funcional) — Divisão de Desenvolvimento Sociocultural (DDSC).

Ref.ª B — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Medicina Veteriná-
ria), carreira geral de Técnico Superior (Grau 3 de complexidade 
funcional) — Divisão de Ambiente (DA).

Ref.ª C — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Design de Comunicação 
ou Lic. com pós-graduação nas áreas de Design de Comunicação ou 
Design Editorial ou Comunicação e Edição de Conteúdos), carreira geral 
de Técnico Superior (Grau 3 de complexidade funcional) — Divisão de 
Gestão Interna (DGI).

Ref.ª D — 1 (um) Técnico Superior (Lic. em Arquitetura Paisa-
gista), carreira geral de Técnico Superior (Grau 3 de complexidade 
funcional) — Divisão de Obras Municipais (DOM).

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20/06, Dec. Lei 
209/2009, de 3 de setembro; Lei do Orçamento de Estado para 2016, 
Portaria n.º 83-A/2009, de 21/01, com nova redação dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 06/04 e demais legislação aplicável.

3 — Prazo de validade: Se, em resultado dos presentes procedimen-
tos concursais, as listas de ordenação final contiverem um número 
de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar, 
serão constituídas reservas de recrutamento internas que serão utiliza-
das sempre que, no prazo máximo de 18 meses, contados da data da 
homologação das listas de ordenação final, se verifique necessidade 
de ocupação de idênticos postos de trabalho, sendo os procedimentos 
concursais válidos para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar 
e para os efeitos previstos no n.º 2 do art.º 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22/01, atualizada.

4 — Local de Trabalho: área do Concelho de Odemira.
4.1 — Tipo de Horário: Aplicar-se-á o “horário de trabalho rígido” 

(artigo 112.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06);
5 — De acordo com as soluções interpretativas uniformes da Dire-

ção-Geral das autarquias Locais, de 05 de maio de 2014, devidamente 
homologadas pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, 
em 15 de julho de 2014, as autarquias locais estão dispensadas 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.

6 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Ref.ª A — Gestão dos equipamentos culturais existentes; Elaboração 

de propostas de programação; Promoção das relações de proximidade 
com os agentes culturais locais; Realização do diagnóstico das condições 
físicas e das necessidades de apetrechamento dos equipamentos culturais 
existentes; Elaboração da Carta dos Equipamentos Culturais; Promover 
a recuperação e valorização das atividades artesanais e tradicionais do 
património identificativo do concelho.

Ref.ª B — Identificar situações problemáticas no domínio da saúde 
pública, propondo ações tendo em vista a sua eliminação ou minimiza-
ção; Emitir pareceres e realizar vistorias a atividades económicas, de 
forma articulada com os demais serviços do Município, com impacto 
ao nível da saúde pública e segurança alimentar; Promover medidas 
adequadas ao bem-estar animal e à higiene pública veterinária; Gerir o 
Canil Municipal, assegurando a vigilância clínica e sanitária dos animais 
alojados no Canil, por captura ou sequestro legal, bem como o abate 
ou outro destino dos que não foram reclamados legalmente no prazo 
legal; Coordenar as ações de captura e encaminhamento de animais que 
constituam risco para a saúde ou segurança públicas; Apoiar tecnica-
mente e prestar informações técnicas sobre processos de instalação de 
atividades económicas, quanto às questões de higiene e salubridade e 
segurança alimentar; Colaborar com as entidades e autoridades nacionais 
e locais, veterinárias ou de saúde, na realização de recenseamento de 
animais, no diagnóstico da situação sanitária da comunidade, bem como 
em campanhas de profilaxia e prevenção; Colaborar na realização de 
recenseamento de animais e prestar informação técnica sobre preparação 
e transformação de produtos de origem animal; Assegurar medidas de 
controlo de populações animais e de pragas que constituam um risco 
ambiental para a saúde ou para o património; Cooperar com entidades 
externas no âmbito da segurança e saúde pública.

Ref.ª C — Design de Comunicação; Design Gráfico; Edição de Conte-
údos; Produção gráfica das publicações periódicas municipais (boletim, 
newsletter e agenda); Conceção e desenvolvimento das campanhas 
municipais de comunicação de eventos, projetos de promoção turística; 
Conceção gráfica de livros e edições municipais;

Conceção gráfica de sinalética interna e externa municipal; Conceção grá-
fica de formulários e impressos municipais; Decoração de espaços públicos 
municipais e de eventos; Acompanhamento dos trabalhos no âmbito de aquisi-
ções de serviços de conceção/produção/impressão de materiais promocionais.

Ref.ª D — Elaboração, gestão e coordenação de projetos; Análise 
processual — emissão de pareceres no âmbito da gestão urbanística; 
Colaboração na gestão dos espaços verdes; Atendimento ao público; 
Elaboração ou revisão de Regulamentos Municipais; Integração em 
equipas de planeamento urbano; Preparação de empreitadas; Elaboração 
e gestão de projetos de Arquitetura Paisagista; Análise de programas 
preliminares, estudos prévios, anteprojetos e projetos de execução; Apoio 
na apreciação técnica e atendimento ao público em processos de controlo 
prévio urbanístico, nomeadamente, loteamentos privados e turismo rural; 
Reabilitação e manutenção de espaços verdes e espaços de jogo e recreio; 
Colaboração em projetos de requalificação urbana; Integração em equipas 
de elaboração ou acompanhamento de Planos Municipais de Ordenamento 
do Território; Propostas de revisão ou de elaboração de Regulamen-
tos Municipais; Preparação/organização processual para lançamento 
de concursos referentes a obras de espaços verdes e espaços urbanos.

7 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição 
aos trabalhadores de funções, não expressamente mencionadas, que lhe 
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais os trabalhadores 
detenham qualificação profissional adequada e não impliquem desva-
lorização profissional, nos termos do artigo 81.º da LTFP.

8 — Determinação do posicionamento remuneratório:
Ref.ª A, B, C e D — A correspondente à Posição Remuneratória 2, 

nível remuneratório 15, que equivale a 1.201,48€ mensais, de acordo 
com a Tabela Remuneratória Única.

9 — Relação Jurídica de Emprego público — Âmbito de Recrutamento
O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, em cumprimento do es-
tabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas. No entanto, tendo em conta os princípios de racionalização, 
eficácia, eficiência e economia de custos, que devem presidir à atividade 
municipal, foi autorizado que cada um dos presentes procedimentos 
concursais seja único, pelo que podem candidatar-se trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determi-
nável ou indivíduos sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 30.º da LTFP, 
conforme deliberação de Câmara Municipal de 30 de novembro de 2016.

10 — De acordo com o disposto na alínea l), do n.º 3, do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, não 
são admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integra-
dos na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se publicita este procedimento concursal.

11 — Requisitos de admissão:
11.1 — Requisitos gerais de admissão: ser possuidor dos requisitos 

enunciados no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, que são os 
seguintes (comum às quatro referências):

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, por convenção internacional ou lei especial;


