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Interessados com a designação de «Exercício do Direito de Participação
de Interessados».
4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados,
na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão,
n.º 192, 6.º piso, 4000-111 Porto, mediante agendamento prévio.

público por tempo indeterminado já estabelecida nos termos do n.º 4
do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e que, até ao
termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam
cumulativamente, os seguintes requisitos:
5.1 — Gerais: Os previstos no artigo 8.º da citada lei, a saber:

21 de janeiro de 2013. — A Diretora do Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
306694095

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Aviso n.º 1319/2013
Para os devidos efeitos, torna público nos termos do disposto no n.º 6
do 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e do artigo 25.º
da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto que, por deliberação da Assembleia
Municipal, tomada na sua sessão de 18 de dezembro de 2012 e anterior
deliberação do órgão executivo municipal de 27 de novembro de 2012,
foi aprovado a manutenção do atual modelo de estrutura orgânica da
Câmara Municipal da Ribeira Grande, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 17 de janeiro de 2011, através do Despacho
n.º 1441/2011.
19 de dezembro de 2012. — O Presidente, Ricardo José Moniz Silva.
306689949

MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
Aviso n.º 1320/2013
Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico
Superior (Licenciatura em Direito).
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e alínea b) do n.os 1 e
do artigo 7.º e artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e,
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, torna-se público
que, na sequência da deliberação favorável do órgão executivo de 15
de janeiro de 2013 e do despacho do Senhor Presidente da Câmara de
18 de janeiro de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para preenchimento de Um posto de
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Licenciatura em
Direito) — área de atividade Jurista.
1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, e por não se encontrar ainda regulamentada e em
funcionamento a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas
de Recrutamento (ECCRC), segundo orientação da Direção-Geral de
Administração e Emprego Público (DGAEP), está dispensada a consulta
prévia àquela entidade.
Não foi feito o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em
situação de mobilidade especial, por falta de publicação da portaria a
que se refere o artigo 38.º da lei do Orçamento do Estado para 2012 que
altera o artigo 33.º-A da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro.
2 — Local de trabalho: Área do Município de Santa Marta de Penaguião.
3 — Caracterização do posto de trabalho: A caracterização da carreira
geral de Técnico Superior, da categoria de Técnico Superior, do conteúdo
funcional e respetivo grau de complexidade, obedece ao previsto no
anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. Encontra-se ainda definido
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, as respetivas atividades:
Exercício das funções de Técnico de Atendimento no Julgado de Paz e
assessoria jurídica nas áreas de intervenção da Câmara Municipal, designadamente as descritas no Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais — Serviços Jurídicos.
4 — Remuneração: O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados será efetuado nos termos do artigo 38.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013). Posição remuneratória
de referência — 2.ª posição da carreira/categoria de Técnico Superior,
nível 15 da tabela remuneratória única, atualmente 1201,48€.
5 — Requisitos de admissão: Poderão candidatar-se ao presente procedimento concursal trabalhadores com relação jurídica de emprego

5.2 — Específicos: Nível habilitacional exigido — Licenciatura em
Direito.
5.3 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por
formação ou experiência profissional.
6 — Impedimentos de admissão: Nos termos da alínea l), 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 6 de abril, não podem ser
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados
na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta
Câmara Municipal idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se
publicita o procedimento.
7 — Forma, prazo e local para apresentação de candidaturas:
7.1 — Forma: As candidaturas terão de ser entregues em suporte de
papel, através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível na Câmara Municipal — Secção de Recursos Humanos,
Expediente Geral e Arquivo ou em www.cm-smpenaguiao.pt.
7.2 — Prazo: O prazo de entrega das candidaturas é de 10 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
nos termos do artigo 26.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro na
redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
7.3 — Local: As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da
Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, e entregues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, Expediente Geral e Arquivo,
durante as horas normais de expediente das 9h00 às 17h00, ou enviadas
através de correio registado com aviso de receção, até ao termo do prazo
fixado para entrega de candidaturas, para Câmara Municipal de Santa
Marta de Penaguião, Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa Marta de
Penaguião.
7.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
8 — Apresentação de documentos:
8.1 — A apresentação das candidaturas deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, dos seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão e do número
de identificação fiscal (se aplicável);
c) Curriculum Vitae detalhado, assinado e datado de onde deve constar: (identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação profissional), e experiência profissional, devendo para
o efeito anexar fotocópia dos documentos comprovativos da formação
e experiência profissional;
d) Declaração atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido
para apresentação de candidaturas), emitida pelo serviço ou organismo de
origem, da qual constem, de forma inequívoca, a modalidade da relação
jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na carreira, na
categoria e no exercício de funções públicas, as funções desempenhadas,
o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que
ocupa, a avaliação de desempenho obtida nos últimos três anos (menções
qualitativas e quantitativas) e a posição remuneratória correspondente
à remuneração auferida.
8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
8.3 — Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião, não é exigida a apresentação de outros
documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, nomeadamente, fotocópias dos documentos comprovativos da frequência das
ações de formação, da experiência profissional, das habilitações literárias e avaliação de desempenho, desde que expressamente refiram no
requerimento de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados
no processo individual.
8.4 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5.1 do presente
aviso, devendo os candidatos declarar no requerimento, sob compromisso
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de honra, a situação precisa em que se encontram, relativamente a cada
um dos requisitos.
8.5 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevem no currículo, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.
9 — 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 6 de abril, 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 grelha classificativa e o sistema de
valoração final de cada método, desde que o solicitem.
10 — Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar nos termos
do disposto no artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
posteriores alterações, conjugado com a alínea a) do n.º 1, do artigo 6.º
e artigo 7.º, ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, serão os seguintes:
10.1 — Avaliação curricular (AC) e Entrevista de avaliação de competências (EAC), como métodos de seleção obrigatórios e a Entrevista
profissional de seleção (EPS), como método de seleção complementar
para os candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, e que se encontrem no cumprimento ou execução da
atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho
em causa. Pode, no entanto, ser-lhes aplicado, os métodos de seleção
obrigatórios e facultativos mencionados no ponto 10.2, caso declarem,
por escrito, a opção por esses métodos, conforme n.º 2, do artigo 53.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro;
10.2 — Prova de conhecimentos (PC) e Avaliação psicológica (AP),
como métodos de seleção obrigatórios e a Entrevista profissional de seleção (EPS), como método de seleção complementar, para os candidatos
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e que
não se encontrem no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho em causa.
11 — Ordenação final: A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção
aplicados, será efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada um dos métodos de seleção referidos no
ponto anterior de acordo com as seguintes fórmulas:
11.1 — Para os candidatos referidos no ponto 10.1:
OF = AC x 30 % + EAC x 40 % + EPS x 30 %
11.2 — Para os candidatos referidos no ponto 10.2:
OF = PC x 35 % + AP x 35 % + EPS x 30 %
sendo que: OF = Ordenação final; AC= Avaliação curricular; EAC = Entrevista de avaliação de competências; EPS = Entrevista profissional de
seleção; e AP = Avaliação psicológica;
11.3 — Avaliação curricular, será valorada na escala de 0 a 20 valores,
analisará a habilitação académica, percurso profissional, relevância da
experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas
e avaliação de desempenho detidos pelos candidatos, de acordo com os
n.os 1 e 2 do artigo 11.º da supra citada Portaria. Quando os candidatos ao
presente procedimento não possuam avaliação do desempenho relativa
ao período a considerar para efeitos da avaliação curricular, por razões
que comprovadamente não lhes sejam imputáveis, a este elemento de
ponderação corresponderá valor positivo a ser considerado na respetiva fórmula de cálculo conforme o disposto no n.º 3 do artigo 11.º da
mesma Portaria;
11.4 — Entrevista de avaliação de competências, visa obter, através
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas
essenciais para o desempenho da função e será avaliada segundo os níveis
classificativos previstos no n.º 5 do artigo 18.º daquela Portaria;
11.5 — Entrevista profissional de seleção 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 o relacionamento interpessoal e a sua realização obedece
ao disposto nos artigos 13.º e n.os 6 e 7 do artigo 18.º da referida Portaria;
11.6 — Prova de conhecimentos, será valorada de 0 a 20 valores,
visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício das funções,
será de natureza teórica, escrita em suporte de papel, e de realização
individual, com a duração de 90 minutos, versando sobre as seguintes
temáticas, cujos diplomas legais podem ser consultados, desde que não
anotados:
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas — Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro;
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Regimes de vinculação, de carreiras e remunerações dos trabalhadores
que exercem funções públicas — Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
e posteriores alterações, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3 de setembro;
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas — Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro (alterada pelas Leis n.os 3-B/2010, de
28 de abril, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 e 66-B/2012, de
31 de dezembro); Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública — Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro e ulteriores
alterações, adaptada aos serviços da Administração Local pelo Decreto
Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro;
Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro,
pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho;
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias
Locais — Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Santa Marta de Penaguião — Diário da República 2.ª série,
n.º 250, de 27 de dezembro de 2012;
Quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais — Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro;
Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das
freguesias, assim como os respetivas competências — Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro;
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação;
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais — Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 84-A/2002, de 05 de abril e pela Lei
n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro;
Lei das Finanças Locais — Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, Lei
n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril,
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 64-B/2012, de 30
de dezembro;
Código dos Contratos Públicos — Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, pelo Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de fevereiro; Decreto-Lei
n.º 223/2009, de 11 de setembro; Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de
outubro; Lei n.º 3/2010, de 27 de abril; Decreto-Lei n.º 131/2010, de
14 de dezembro; Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; Decreto-Lei
n.º 149/2012, de 12 de junho.
11.7 — Avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 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 e será avaliada segundo as menções e os níveis classificativos previstos no n.º 3
do artigo 18.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;
12 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório pela ordem
indicada, considerando-se excluídos os candidatos que tenham obtido
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não
lhe sendo aplicado o método seguinte;
13 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal,
considerando-se automaticamente excluídos;
14 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
15 — Exclusão e notificação dos candidatos: 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 pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos
excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a),
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, para realização
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
16 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.
17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada na página eletrónica da Câmara Municipal de Santa Marta de
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Penaguião e em local visível e público da entidade empregadora pública.
Os candidatos admitidos em cada método são convocados para a realização do método seguinte através de notificação, por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, 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.
19 — Prazo de validade: O presente procedimento é válido para
ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo máximo
de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação
final, caso se verifique o disposto no n.º 1 do artigo 40.º da referida
Portaria n.º 83-A/2009.
20 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal
rege-se pelas disposições contidas nos seguintes diplomas legais: Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro,
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro e Código do Procedimento Administrativo.
21 — Composição do Júri do Procedimento:
Presidente: Cesário Mesquita Ferreira, Consultor Jurídico desta Câmara Municipal;
Vogais efetivos: António Augusto Amaral Sequeira, Chefe de Divisão
da Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau Administrativa, Financeira e de
Recursos Humanos, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos e Maria da Conceição Nunes Seixas, Dr.ª Juíza de Paz
do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Santa Marta de
Penaguião, Alijó, Murça, Peso da Régua, Sabrosa e Vila Real;
Vogais suplentes: Emanuel Rodrigues Costa, Técnico Superior; e
Sónia Maria Garcia Catarino, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica
Flexível de 2.º grau de Coordenação Técnica de Planeamento e Gestão
Urbana;
Este Júri será igualmente responsável pela avaliação do período experimental do contrato.
22 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, nos
termos do artigo 9.º e por remissão, do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. Este deve 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 dos artigos 6.º e 7.º do diploma
supramencionado.
23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o
Município de Santa Marta de Penaguião, 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 discriminação.
24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e posterior alteração, o presente aviso
será publicitado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação
no Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de
Santa Marta de Penaguião e no prazo máximo de três dias úteis contados
da mesma data num jornal de expansão nacional.
18 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco
José Guedes Ribeiro.
306692353

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 1321/2013
Cessação da relação jurídica de emprego público,
por motivo de aposentação
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou a
relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, o
seguinte trabalhador:
Fernando Manuel Matos Sequeira, Assistente Operacional, Posição 3
Nível 3, em 30/11/2012;

Ricardo Carregueira de Oliveira, Assistente Operacional, Posição 7
Nível 7, em 01/12/2012.
15 de janeiro de 2013. — A Vereadora, com competência delegada
na área dos Recursos Humanos, Margarida Santos, Dr.ª
306685606
Despacho n.º 1657/2013
Organização de Serviços do Município de Santiago Do Cacém
Vítor Manuel Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no uso da competência prevista na alínea v)
do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação
vigente, para os efeitos e nos termos do disposto no artigo 91.º da mesma
lei e em cumprimento do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29
de agosto, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro,
torna públicas as deliberações da Assembleia Municipal e da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, tomadas em cumprimento com o
disposto nos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de
23 de outubro e com o disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º,
conjugadas com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, na sua redação atual e de acordo com a Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, em especial nos seus artigos 24.º n.º 2 e 25.º n.os 1 e
2 e artigo 4.º n.º 3, e tendo ainda como fundamento a imposição legal
para as autarquias de aprovação das suas estruturas orgânicas de acordo
com as regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
no presente aviso sistematizado no Capítulo I e II.
De igual forma torna público os seus despachos n.os 043/GAP/2012
e 044/GAP/2012, ambos de 28 dezembro, cujo teor se plasmou no ora
Capítulo III, e alicerçado nos factos de que:
A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio impor uma adaptação da
estrutura orgânica vigente que limita o número de dirigentes em função
de critérios relacionados com a população (total de população residente
e da população em movimento pendular) e as dormidas turísticas e, no
caso dos diretores municipais, também o critério da participação dos
municípios nos impostos do Estado, critérios que se afiguram meramente
economicistas com vista a alegadas reduções de despesa, desprezando
critérios determinantes tais como a área de território em causa e as suas
características específicas.
No caso do Município de Santiago do Cacém, em resultado do critério
estabelecido na lei e dos números disponíveis através dos últimos censos
e estudos anteriores, o Município apenas pode possuir uma estrutura
orgânica com sete dirigentes.
Trata-se de um número de dirigentes manifestamente insuficientes
atenta a realidade do Município de Santiago do Cacém.
Não obstante se considerar que as imposições preconizadas pela lei
constituem um manifesto atentado à autonomia do poder local constitucionalmente consagrada e à autonomia e gestão das autarquias pelos
seus executivos, democraticamente eleitos, em estrito cumprimento
da lei através das Deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia
Municipal já citadas, foi aprovada a adequação da estrutura orgânica
às novas imposições legais.
No entanto, dispõe o artigo 25.º, n.º 7 da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto que é admitida a faculdade de manutenção, até ao final do respetivo período das comissões de serviço, dos dirigentes em função à data
de entrada em vigor desse diploma, a saber, 30 de agosto de 2012.
Assim, nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o n.º 1 do artigo 25.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e da alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, a Assembleia
Municipal, deliberou, sob proposta da Câmara, a reestruturação dos
serviços municipais com as seguintes especificações:
a) A adoção de um modelo de estrutura orgânica hierarquizada;
b) O modelo de estrutura orgânica flexível composta por sete unidades
orgânicas flexíveis.
Nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009,
de 23 de outubro, a Câmara Municipal deliberou a criação das unidades
orgânicas flexíveis e respetivas atribuições e competências, com respeito
pelos limites fixados pela Assembleia Municipal;
Nos termos do artigo 8.º e n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal
criou e definiu as competências das Subunidades Orgânicas, Gabinete
de Apoio ao Presidente, Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete
Técnico Florestal e, nos termos do artigo 25.º n.º 7 da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, determinou a manutenção das comissões de serviço em
vigor em 30 de agosto de 2012 e a consequente suspensão dos efeitos
da correspondente adequação orgânica.

