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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Despacho n.º 10950/2018

Constituição da Equipa Multidisciplinar de Gestão 
da Controlo de Gestão

Considerando que:

As autarquias locais devem estar dotadas de modelos organizacionais 
capazes de alcançar uma administração mais eficaz e moderna, que sirva 
bem os cidadãos, as empresas e todos o que com ela entram em relação, 
conferindo eficiência, eficácia, qualidade e agilidade ao desempenho 
das suas funções, numa lógica de simplificação e racionalização dos 
serviços e de procedimentos administrativos e de aproveitamento dos 
recursos disponíveis;

O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, veio estabelecer um 
novo enquadramento jurídico na organização dos serviços das autarquias 
locais, garantindo uma maior operacionalidade dos serviços autárquicos;

Atento o seu artigo 3.º, “a organização, a estrutura e o funciona-
mento dos serviços da administração autárquica devem orientar -se pelos 
princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa 
e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos ci-
dadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 
Administrativo”;

O Município de Vila Nova de Famalicão, numa política de melhoria 
contínua, pretende que o desenvolvimento dos sistemas de controlo de 
gestão proporcione aos serviços municipais instrumentos de trabalho 
que lhes forneçam informação para a definição do planeamento e mo-
nitorização das suas atividades;

A par disto, deverá ainda procurar orientar, sempre que adequado, o 
comportamento para o alcance de resultados;

O desenvolvimento acentuado dos serviços municipais faz com que 
estes atinjam uma maior complexidade e dimensão, originando um 
aumento da descentralização das decisões, tornando -se necessário re-
forçar os sistemas de recolha e tratamento da informação de gestão, a 
fim de garantir -se uma resposta atempada aos desvios e uma adequação 
permanente das competências e dos recursos aos desafios;

A constituição de uma Equipa Multidisciplinar de Controlo de Gestão 
permitirá obter e produzir informação que ajude à tomada de decisões, 
garantindo o alinhamento da organização para a concretização dos 
objetivos estratégicos;

No Município de Vila Nova de Famalicão, tendo em conta os citados 
princípios de atuação, o estatuído no citado Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro e na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e conforme 
Despacho n.º 110/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 2, de 3 de janeiro de 2014, alterado pelo Despacho n.º 3328/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 3 de março de 
2016, que procedeu à publicação do Regulamento da Organização dos 
Serviços Municipais, o modelo de estrutura orgânica aprovado, obedece 
ao modelo de estrutura misto, combinando o modelo de estrutura hierar-
quizada, constituído por unidades orgânicas nucleares e flexíveis, com o 
modelo de estrutura matricial aplicado no desenvolvimento de projetos 
transversais, através da criação de equipas multidisciplinares;

Por deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão realizada em 18 de outubro de 2018, em 
conformidade com o diploma legal anteriormente citado, foi constituída 
a Equipa Multidisciplinar de Controlo de Gestão, sendo a estrutura 
composta pelos seguintes trabalhadores:

Chefe de Equipa: Rui Abílio Moreira Alves (Técnico Superior, li-
cenciado em Economia);

Membros da Equipa:

Zeferino Joaquim Silva Araújo Pinheiro — Chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira;

Cecília Cândida Pereira Veloso — Técnica superior, licenciada em 
Matemática;

Daniela Marisa Machado Costa Silva — Técnica Superior, licenciada 
em Contabilidade/Administração;

Pedro Joel Carvalho Castro — Técnico Superior, licenciado em Con-
tabilidade/Administração;

Rosa Graça Barbosa Costa — Técnica Superior, licenciada em Con-
tabilidade/Finanças Públicas (a tempo parcial na presente equipa).

Nestes termos, o início de funções da Equipa Multidisciplinar de 
Controlo de Gestão, conforme o presente despacho, produz efeitos a 
01 de novembro de 2018.

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, Dr.
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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 17061/2018

Audiência dos interessados — Proc. 21/2018 Técnico superior 
(línguas e literaturas modernas)

 e Proc. 17/2018 Técnico superior (desporto)
Nos termos do disposto no n.º s 1 e 3 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 6 de abril, faz-se público que se encontra afixada 
no Departamento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) 
e divulgada em www.cm -gaia.pt. opção — Informação — Recursos 
Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de 
Serviço, a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República, as listas de candidatos admitidos e excluídos aos procedi-
mentos concursais comuns para a categoria/carreira geral de técnico 
superior (línguas e literaturas modernas) para a Divisão de Cultura e 
Juventude, e técnico superior (desporto) para a Divisão de Gestão de 
Equipamentos e Eventos, abertos por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2018, na BEP Bolsa de 
Emprego Público, sob os n.os OE201805/0790 e OE201805/0785 e no 
Jornal “Jornal de Notícias” de 16 de maio de 2018.

Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 1 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, são notificados, para a 
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido 
no CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, o modelo de for-
mulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças 
(Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designação de exer-
cício do direito de participação de interessados, disponível na página 
eletrónica www.cm-gaia.pt. — Informação — requerimentos (n.º 544).

7 de novembro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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 Aviso n.º 17062/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, para os efeitos e nos termos do 
disposto no n.ºs 1 e 3 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 
6 de abril, faz-se público que se encontra afixada no Departamento 
de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada em 
www.cm-gaia.pt. opção — Informação — Recursos Humanos — Pro-
cedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço, a partir da 
data de publicação do presente aviso no Diário da República, as listas 
dos candidatos admitidos e excluídos aos procedimentos concursais 
comuns, abaixo identificados, 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 operacio-
nal, conforme aviso de abertura n.º 8032/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho de 2018.

Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 1 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, são notificados, para 
a realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabele-
cido no Código Procedimento Administrativo, utilizando para o efeito, 
obrigatoriamente, o modelo de formulário aprovado por despacho do 
Ministro de Estado e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de 
abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), 
com a designação de exercício do direito de participação de interessados, 
disponível na página eletrónica www.cm-gaia.pt. — Informação — re-
querimentos (n.º 544).

Proc. 26/2018 — Dois postos de trabalho — Divisão Administrativa, 
de Atendimento e Arquivo (Serviços Gerais)

Proc. 27/2018 — Três postos de trabalho — Divisão de Espaços 
Verdes e Salubridade (Serviços de manutenção e jardins)

Proc. 28/2018 — Dois postos de trabalho — Departamento de des-
porto, Cultura e Juventude (Equipamentos culturais e desportivos — ser-
viços gerais)
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Proc. 29/2018 — Dois postos de trabalho — Centro de Reabilitação 
Animal (Serviços gerais)

Proc. 33/2018 — Um posto de trabalho — Divisão de Manutenção 
de Equipamentos (Estação de serviço de máquinas de lavagem de via-
turas)

9 de novembro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso n.º 17063/2018

Procedimento concursal comum para a contratação por tempo 
indeterminado de um técnico superior (área de Direito, Recursos 
Humanos e Afins), restrito a candidatos abrangidos pelo Pro-
grama de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários 
(PREVPAP).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se 
público que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprova-
dos, do procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, área de Direito, 
Recursos Humanos e afins, para a Divisão de Recursos Humanos, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, aberto pelo aviso n.º 9838/2018, de 21/05/20148, publicado 
na Bolsa de Emprego Publico e na página eletrónica do Município de 
Vila Verde, foi homologada por despacho do signatário, datado do dia 
de hoje, em 06/11/2018.

A lista unitária de ordenação final, encontra -se afixada no serviço 
de receção do Município e disponibilizada na sua página eletrónica em 
www.cm -vilaverde. pt.

6 de novembro de 2018. — O Vereador do Pelouro da Qualidade, 
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.
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 Aviso n.º 17064/2018

Procedimento concursal comum para a contratação por tempo inde-
terminado de um assistente técnico (Espaço Namorar Portugal), 
restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização 
Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se 
público que, a lista unitária de ordenação final das candidatas aprovadas, 
do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de traba-
lho na carreira e categoria de assistente técnica, para exercer funções no 
Espaço Namorar Portugal, para o Serviço de Ação Cultural e Desportiva, 
da Divisão de Educação e Promoção Social, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
aviso n.º 9838/2018, de 21/05/20148, publicado na Bolsa de Emprego 
Publico e na página eletrónica do Município de Vila Verde, foi homolo-
gada por despacho do signatário, datado do dia de hoje, em 07/11/2018.

A lista unitária de ordenação final, encontra -se afixada no serviço 
de receção do Município e disponibilizada na sua página eletrónica em 
www.cm -vilaverde. pt.

7 de novembro de 2018. — O Vereador do Pelouro da Qualidade, 
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.
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 Aviso n.º 17065/2018

Procedimento concursal comum para a contratação por tempo in-
determinado de um assistente técnico (GIP), restrito a candidatos 
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de 
Vínculos Precários (PREVPAP).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se 
público que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprova-
dos, do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, para Gabinete de 
Inserção Profissional, da Divisão de Educação e Promoção Social, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, aberto pelo aviso n.º 9838/2018, de 21/05/20148, publicado 
na Bolsa de Emprego Publico e na página eletrónica do Município de 

Vila Verde, foi homologada por despacho do signatário, datado do dia 
de hoje, em 07/11/2018.

A lista unitária de ordenação final, encontra -se afixada no serviço 
de receção do Município e disponibilizada na sua página eletrónica em 
www.cm -vilaverde.pt.

7 de novembro de 2018. — O Vereador do Pelouro da Qualidade, 
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.

311798845 

 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso (extrato) n.º 17066/2018

Alteração Obrigatória de Posicionamento Remuneratório
Para cumprimento do estipulado no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que os trabalhadores 
constantes na lista nominativa com a alteração obrigatória de posiciona-
mento remuneratório e que se encontra arquivada no serviço de SIADAP, 
alteraram a sua posição remuneratória a partir do dia 1 de janeiro de 2018, 
por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro (OE 2018), conjugado com o artigo 156.º da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

22 de outubro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Agostinha Freitas, Dr.ª
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 Aviso n.º 17067/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no âmbito do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários — Lei 
n.º 112/2017, de 29.12, e na sequência da publicação no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 194 de 09.10.2018, das listas de classificação final 
do concurso para Assistente Técnico e Assistente Operacional, torna -se 
público que por despacho da Vereadora de RH, Dr.ª Agostinha Freitas, 
datado de 09 de outubro de 2018, iniciaram funções com contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e com dispensa 
do período experimental, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 -12, os a seguir mencionados:

Carreira/categoria — Assistente técnico:
Andreia Cristiana Pinheiro Barbosa;
Tatiana Elisabete Lopes Ferreira;
Helena Maria Dias Miranda, todas c/efeitos a 10 de outubro de 2018.

Carreira/categoria — Assistente operacional:
Com efeitos a 10 de outubro de 2018:
Maria Orquídea Alves Ferreira Silva;
José Luís Gomes Pereira.

Com efeitos a 11 de outubro de 2018:
Manuel de Oliveira Pereira;
Florbela Maria Torralvo Silva Noronha;
Maria Emília do Vale Miranda;
Maria José Freitas Alves Poleri;
Maria da Conceição Ribeiro Henriques.

Com efeitos a 12 de outubro de 2018:
Maria Manuela Portas da Silva;
Maria de Fátima da Silva Ferreira Dias;
Cláudia Cristina Rocha da Silva;
Maria Eulália Mendes Gonçalves;
Maria Flávia Mendes Gonçalves;
Laura Maria Araújo Magalhães Coelho;
Cristina Paula Monteiro Freitas.

Com efeitos a 15 de outubro de 2018:
Maria Assunção Freitas Alves;
Francisco Pereira Fernandes;
Palmira Marinho de Sousa Pereira;
Maria Eulália Costa Ferreira;
Oriana Aurora Sousa Silva;
Cristiana Mafalda Alves Correia;
Teresa Cristina Ribeiro Barbosa;
Joaquina Martins Ferreira;
Adelino Augusto Pereira Rodrigues Lopes.
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