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MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso n.º 3340/2018

Aviso n.º 3342/2018

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Matosinhos
Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos:
Torna público que, ao abrigo do n.5 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto conjugado com o artigo 90.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Assembleia Municipal,
em sessão realizada em 05 de fevereiro de 2018, deliberou aprovar
a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Matosinhos constante
do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana bem como aprovar
nos termos dos artigos 7.º e 13.º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto,
a nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Matosinhos
que inclui todos os edifícios confinantes com a rua Álvaro Castelões
e com a rua Mouzinho de Albuquerque, depois de serem cumpridas as
formalidades, do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, designadamente, a discussão pública prevista no n.º 2 do artigo 89.ºdo mesmo
diploma, e a ponderação, divulgação nos termos do n.º 6 do mesmo
artigo do citado diploma.
Torna ainda público que os elementos que integram o Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana de Matosinhos bem como a nova
delimitação da ARU de Matosinhos, poderão ser consultados no site da
Câmara Municipal de Matosinhos (www.cm-matosinhos.pt/urbanismo/
reabilitação urbana) e da MatosinhosHabit (www.matosinhoshabit.eu).
20 de fevereiro de 2018. — A Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro.

Torna-se público que por despacho datado de 18 de janeiro de 2018,
nomeio, em regime de substituição, com efeito a data do meu despacho,
ao abrigo do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, os seguintes
Técnicos Superiores:
José Manuel Alvares Pereira, Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão do Território.
Maria Fernanda Dinis Moreira, Chefe de Divisão Administrativa;
Maria José Afonso Baía, Chefe de Divisão de Finanças;
Rui Manuel Miranda Cruz, Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos;
António Joaquim Quintanilha Afonos Borges; Chefe de Divisão de
Ordenamento do Território, Urbanismo e Obras Municipais;
Mário Alberto Gonçalves Costa, Chefe de unidades de Recursos
Operacionais.
27 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Manuel Orlando
Fernandes Alves.
311164038

MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Aviso n.º 3343/2018
Torna-se público que a Câmara Municipal da Nazaré deliberou, na
sua reunião de 26 de fevereiro de 2018, submeter a período de consulta
pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal da Nazaré, nos termos do estatuído no artigo 101.º do
Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
O prazo da consulta pública é contado da data da publicação do
respetivo Aviso na 2.ª série do Diário da República.
O texto está disponível para ser consultado na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, durante as horas normais de
expediente (das 09.00H às 12.30 e das 14.00H às 16.00H), e no Portal
do Município, em www.cm-nazare.pt.
Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do Procedimento
Administrativo, endereçados ao Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
para a morada: Av. Vieira Guimarães, n.º 54, 2450-112 Nazaré, entregues
no Gabinete de Relações Públicas da autarquia, na mesma morada, através do fax 262 550 019 ou ainda através do e-mail geral@cm-nazare.pt.
26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da
Nazaré, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.
311163163

311166469
Aviso n.º 3341/2018

MUNICÍPIO DE OLEIROS
Aviso n.º 3344/2018

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Leça da Palmeira
Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos:
Torna público que, ao abrigo do n.º 5 do artigo 17.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto conjugado com o artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Assembleia Municipal, em sessão
realizada em 05 de fevereiro de 2018, deliberou aprovar a Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) de Leça da Palmeira constante do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, depois de serem cumpridas as formalidades, do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio,
designadamente, a discussão pública prevista no n.º 2 do artigo 89.º
do mesmo diploma, e a ponderação, divulgação nos termos do n.º 6
do mesmo artigo do citado diploma.
Torna ainda público que os elementos que integram o Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana de Leça da Palmeira poderão ser
consultados no site da Câmara Municipal de Matosinhos (www.cm-matosinhos.pt/urbanismo/reabilitação urbana) e da MatosinhosHabit
(www.matosinhoshabit.eu).
20 de fevereiro de 2018. — A Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro.
311166477

Procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de cinco postos de trabalho,
por tempo indeterminado, conforme mapa de pessoal
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, conjugado com os artigos 30.º e seguintes da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada e publicada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi determinada, por Despacho
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, de 22 de janeiro de
2018, no âmbito da competência atribuída pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 27.º da LTFP, a abertura de um procedimento concursal para o
recrutamento de cinco postos de trabalho, na modalidade de relação
de emprego público por tempo indeterminado, na carreira e categoria
de Assistente Técnico, previstos no Mapa de Pessoal do Município de
Oleiros, no Serviço de Balcão Único e Espaços do Cidadão, da Divisão
Administrativa e Financeira para 2018.
1 — Descrição sumária das funções (conforme anexo do n.º 2 do
artigo 88.º da LTFP):
1.1 — Funções gerais (conforme Anexo à LTFP):
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio
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de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços;
1.2 — Funções específicas do lugar a prover: Dentro das funções gerais acima indicadas e das áreas de habilitação e/ou formações específicas
exigidas, bem como das orientações superiores, apoio à prossecução
das atribuições dos diferentes serviços, de acordo com o estipulado no
artigo 24.º-A do Regulamento de Organização dos Serviços, com as
seguintes especificações:
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio
de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços;
a) Prestar serviços de atendimento digital assistido aos munícipes;
b) Exercer um papel pedagógico junto dos cidadãos, por forma a
promover a literacia digital;
c) Garantir as valências protocoladas com a AMA, I. P., bem como
as que entretanto possam ser assumidas pelo Município, para funcionamento dos Espaços do Cidadão;
d) Garantir as demais funções que lhe sejam atribuídas por determinação do Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, no âmbito do atendimento aos munícipes e da organização dos serviços de atendimento.
2 — Habilitações literárias e formações específicas exigidas: Posse de
Ensino Secundário ou equivalente e posse do curso formação específica
em Espaços do Cidadão, ministrado pela Agência para a Modernização
Administrativa (AMA).
3 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
recrutamento do preenchimento dos postos de trabalho a prover e para
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na atual redação.
4 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada e publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP)
e Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, todos nas atuais redações.
5 — Local de trabalho: O local de trabalho situa-se na área do Município de Oleiros.
6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 17.º da
LTFP, são os seguintes:
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 a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
6.2 — Requisitos específicos — Posse das habilitações literárias e
formações indicadas no n.º 2 do presente aviso.
6.3 — Nos termos da deliberação da Câmara Municipal de Oleiros de 26 de janeiro de 2018, foi autorizada a extensão do âmbito do
recrutamento a candidatos com vínculo de emprego público a termo
resolutivo certo, previamente estabelecido incumba ao órgão executivo,
nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de
3 de setembro.
7 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação;
7.2 — Forma — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo obrigatório, disponível nos
Serviços Administrativos desta Autarquia, bem como no sítio internet
www.cm-oleiros.pt e entregue pessoalmente nos referidos serviços,
mediante devolução de recibo comprovativo, ou remetido por correio
registado com aviso de receção, para Câmara Municipal de Oleiros,
Praça do Município, 6160-409 Oleiros.
Não se aceitam candidaturas via correio eletrónico.
Do formulário tipo deve constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento,
nacionalidade, número de contribuinte, residência, código postal, telefone e endereço eletrónico, caso exista);
7.3 — A apresentação de candidatura deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilitações,
fotocópia de certificados relevantes para a área, fotocópia do Bilhete
de Identidade e fotocópia do respetivo currículo;
7.4 — Os candidatos que exerçam funções ao serviço da Câmara
Municipal de Oleiros, ficam dispensados de apresentar a fotocópia do
certificado de habilitações e fotocópia do Bilhete de Identidade, desde
que os referidos documentos se encontrem arquivados no respetivo
processo individual, para tanto, deverão declará-lo no requerimento;

7.5 — Na apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 6.1 do presente aviso, devem os
candidatos declarar no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontram, relativamente a cada
um dos requisitos, bem como aos demais factos constantes na candidatura.
8 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
8.1 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações;
8.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, os candidatos têm
acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.
9 — Métodos de Seleção a utilizar:
9.1 — Prova Escrita de Conhecimentos: Visa avaliar os conhecimentos
académicos e ou profissionais e as competências técnicas necessárias ao
exercício da função. Esta prova será individual, com consulta da legislação não anotada e terá a duração de 1 hora e 30 minutos (com meia
hora de tolerância). Na prova de conhecimentos é adotada a escala de
valoração de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas e incidirá
sobre os seguintes temas:
a) Conhecimentos gerais sobre a Administração Pública Local;
b) Competências dos municípios nos domínios das funções a prover;
9.1.1 — Diplomas legais cuja consulta é permitida:
a) Regime jurídico das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, regime jurídico da transferência de competências do Estado
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais regime
jurídico do associativismo autárquico, aprovado e publicado em anexo
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
b) Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, estabelecido pela Lei
n.º 169/99 de 18 de setembro, na atual redação, nomeadamente na parte
não revogada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
c) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas);
d) Código do Procedimento Administrativo, publicado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro (alterado pelos seguintes diplomas: Declaração de Retificação n.º 265/91, de 31 de dezembro; Declaração de
Retificação n.º 265/91, de 31 de dezembro; Declaração de Retificação
n.º 22-A/92, de 29 de fevereiro; Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro);
e) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (Princípios gerais de ação a
que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública
na sua atuação face ao cidadão)
f) Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio (Estabelece a regra da
prestação digital de serviços públicos, consagra o atendimento digital
assistido como seu complemento indispensável e define o modo de
concentração de serviços públicos em Lojas do Cidadão)
9.2 — Avaliação Psicológica — Visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, caraterísticas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências dos postos de trabalho a ocupar.
A avaliação psicológica é valorada, em cada fase intermédia, através das
menções classificativas de Apto e Não Apto e, na última fase do método,
para os candidatos que a tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais
correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;
9.3 — Avaliação curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
Neste método são considerados e ponderados os elementos de maior
relevância para os postos de trabalho a ocupar, a que se referem os
constantes do artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
sendo valorado na escala de 0 a 20 valores, seguindo a aplicação da
fórmula e o seguinte critério:
AC = (HAB X 4 + FP + EP + AD)/4
sendo que:
HAB = habilitações académica: onde se pondera a titularidade de
grau académico ou nível de qualificação certificado pelas entidades
competentes:
Habilitações académicas de grau exigido à candidatura — 14 valores;
Habilitações académicas superiores em um grau ao exigido na candidatura — 16 valores;
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Habilitações académicas superiores em dois graus ao exigido na
candidatura — 18 valores;
Habilitações académicas superiores em três ou mais graus ao exigido
na candidatura — 20 valores.
FP = formação profissional: considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função:
Sem ações de formação — 10 valores;
Ações de formação ≤ a 35 horas — 10 + 1 valores/cada ação;
Ações de formação > a 35 horas — 10 + 2 valores/cada ação;
Máximo do critério — 20 valores.
EP = experiência profissional: considerando e ponderando com incidência sobre a execução de atividades inerentes aos postos de trabalho
e ao grau de complexidade das mesmas:
a) Sem experiência — 10 valores;
b) Com experiência — Acresce um valor por cada ano;
c) Máximo do critério — 20 valores.
AD = avaliação de desempenho: ponderação da avaliação relativa ao
último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu
ou executou atribuições, competências ou atividades idênticas à dos
postos de trabalho a ocupar:
a) Inexistência de avaliação do desempenho — 15 valores;
b) Desempenho Inadequado — 8 valores;
c) Desempenho Adequado — 16 valores;
d) Desempenho Relevante — 18 valores;
e) Desempenho Excelente — 20 valores.
9.4 — 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.
Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto
por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de
competências previamente definido, associado a uma grelha de avaliação
individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em
análise, avaliado segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente,
as classificações de 20,16, 12, 8 e 4 valores.
9.5 — A classificação final nos métodos anteriormente referidos
será obtida numa escala de 0 a 20 valores, através da aplicação das
seguintes fórmulas:
9.5.1 — Para os candidatos não abrangidos pelo disposto no
ponto 9.5.2 do presente aviso, os métodos de seleção, serão a Prova de
Conhecimentos e Avaliação Psicológica, sendo a classificação final será
obtida através da aplicação da seguinte fórmula:
CF = 70 % PC + 30 % AP
em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
9.5.2 — Conforme o ponto n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, quando os
candidatos, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem
ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de requalificação,
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atividade
caraterizadora dos postos de trabalho para cuja ocupação o presente
procedimento foi publicitado, os métodos de seleção a utilizar, se os
candidatos não os afastarem, mediante declaração escrita no formulário
de candidatura, serão a avaliação curricular e a entrevista de avaliação
de competências.
Neste caso a classificação final será obtida através da aplicação da
seguinte fórmula:
OF = 70 % AC + 30 % EAC
em que:
OF = Ordenação final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de avaliação de competências.
9.6 — Cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, sendo
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração
inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não sendo relevante
a classificação que possa ter sido obtida no outro método de seleção.

10 — O segundo método será aplicado apenas a parte dos candidatos
aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por tranches
sucessivas, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das
necessidades, conforme alínea b) do ponto 1 do artigo 8.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
11 — Em caso 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, na atual redação.
12 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, 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 Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro na atual redação,
para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código
do Procedimento Administrativo.
13 — Para cumprimento do estabelecido no artigo 30.º da LTFP, o
recrutamento inicia-se de entre trabalhadores que sejam detentores de
relação jurídica de emprego pública constituída por tempo indeterminado, ou se encontrem colocados em situação de mobilidade especial.
Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem
presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de ocupação
dos postos de trabalho por aplicação do acima disposto, deverá proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo determinado, conforme deliberação da Câmara Municipal supra identificada.
14 — Posicionamento remuneratório: Determinado de acordo com
o estipulado no artigo 38.º da LTFP e demais normas legais aplicáveis.
15 — Período Experimental: Conforme artigos 45.º e seguintes da
LTFP.
16 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação”.
17 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro,
e para efeitos de reserva de lugares, os candidatos com deficiência
devem juntar ao formulário de candidatura, atestado de incapacidade,
com o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência. Nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do citado diploma, no Procedimento
Concursal em que o número de lugares a preencher seja inferior a 10 e
igual ou superior a três, é garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência.
18 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Oleiros idênticos aos postos
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
19 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, o presente aviso será
publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia
útil seguinte à presente publicação, a partir da data da publicação no
Diário da República, e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
20 — Composição do júri:
Presidente — Nuno Miguel dos Santos Abelho Alves, Técnico Superior;
Vogais efetivos — Cristina Maria Dias Garcia, Técnica Superior, que
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Ana
Maria Lopes Martins Alves, Técnica Superior;
Vogais suplentes — Catarina Sofia Domingues Luís, Técnica Superior
e Marta Catarina Gonçalves Afonso Fernandes, Técnica Superior.
21 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara-se não se encontrarem
constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo.
22 — Nos termos do n.º 22 do Acordo outorgado em 8 de julho de
2014 entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses “o Governo entende que no âmbito e para efeitos da
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro [...] as autarquias locais não estão
sujeitas à obrigação de consulta prévia à Direção-Geral de Qualificação
e Emprego Público (INA) prevista naquela Portaria”.
23 — Nos termos da solução interpretativa uniforme n.º 5, resultante
da reunião de coordenação jurídica e Homologadas pelo Secretário de
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “As autarquias
locais não têm de 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.”
26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Marques Jorge, Dr.
311163747

