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 MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Despacho (extrato) n.º 4574/2018

Afetação e reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal
Considerando que a Câmara Municipal de Valpaços, em reunião 

ordinária realizada no dia 18 de janeiro de 2018, deliberou, aprovar a al-
teração da estrutura orgânica flexível dos serviços municipais, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2018.

Considerando que a Assembleia Municipal de Valpaços em sessão or-
dinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, sob proposta da câmara 
municipal aprovada em reunião ordinária realizada no dia 18 de janeiro 
de 2018, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regula-
mento da Organização dos Serviços Municipais, tendo sido publicada 
no Diário da República, 2.ª serie, n.º 68, de 6 de abril de 2018.

Considerando que estão reunidas as condições necessárias à conforma-
ção da estrutura interna das unidades orgânicas, bem como à afetação ou 
reafetação do pessoal do respetivo mapa de pessoal, determino, ao abrigo 
da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do artigo 8.º 
e n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa de pessoal, às 
unidades orgânicas da estrutura e organização de serviços aprovada, de 
acordo com a lista em anexo a este despacho.

O presente despacho carece de publicação no Diário da República, 
sob pena de ineficácia nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23/10, pelo que determino que o mesmo seja publicado 
por extrato, no Diário da República, e que a respetiva lista com a afe-
tação/reafetação do pessoal, seja publicitada por afixação e publicitada 
na página eletrónica da Autarquia.

24 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Amí-
lcar Rodrigues Alves Castro de Almeida.

311300044 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 6117/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo:
Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
bolsa de recrutamento para Assistente Operacional — Auxiliar Adminis-
trativo da carreira geral de Assistente Operacional, previsto no mapa de 
pessoal próprio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, nos termos 
em conformidade com o aviso publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 211, de 3 de novembro, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o 
n.º OE201611/0017 e no Jornal “Jornal de Notícias” de 4 de novembro, 
todos do ano de 2016.

Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º e 
seguintes do código do procedimento administrativo, conjugado com o 
n.º 1 do artigo 36.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, verificou -se 
não ter havido pronunciamento por parte dos candidatos excluídos 
no decurso do procedimento concursal, ou por parte dos candidatos 
graduados no mesmo.

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria 
acima referida, torna -se pública a lista unitária de ordenação final ho-
mologada do procedimento concursal em epígrafe.

A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público 
das instalações desta autarquia.

Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial 
do Município de Viana do castelo, em http://www.cm -viana -castelo.
pt/pt/recrutamento -pessoal

24 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria Costa.
311302945 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso (extrato) n.º 6118/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que aprovou a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, procede -se à publicação dos trabalhadores do 
Município que cessaram o vínculo de emprego público no decorrer do 
ano transato e que a seguir se identificam:

Por aposentação:
Aberto Luís da Rocha Moreira, Técnico Superior
Luís Delfim Gomes Dias, Assistente Operacional
Guilhermina de Araújo, Assistente Operacional
Maria da Conceição Guedes Silva Barbosa, Assistente Operacional
Maria Carolina Silva Moreira Jesus, Assistente operacional
António Correia Silva, Assistente Operacional
Manuel Joaquim Gomes Silva, Assistente Operacional
Maria da Graça Pereira Correia, Assistente Operacional

Por falecimento:
Maria da Conceição Pereira da Rocha
Hélder José António Ribeiro

Consolidação de mobilidade definitiva noutra entidade:
Ricardo Jorge da Silva Guimarães, Agente Municipal de 2.ª classe
José Fernando Araújo Dias, Agente Municipal de 2.ª classe
Pedro Rogério Rodrigues Maldonado, Agente Municipal de 

2.ª classe
Maria Cristina Félix Gonçalves da Silva, Assistente Técnico
Susana Patrícia Meireles da Silva Santos, Assistente Técnico
23 de abril de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.

311297421 

 Declaração de Retificação n.º 344/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2018, o aviso n.º 5261/2018, retifica-
-se que, onde se lê «14.2 — A prova de conhecimento, com consulta, 
versará sobre as seguintes matérias [...] Lei n.º 7/2009, de 12/02, 
artigos 237.º a 257.º (férias e faltas), na redação que lhes foi dada pela 
Lei n.º Lei n.º 23/2012, de e 25.06 — Código do Trabalho;» deve ler -se 
«Lei n.º 7/2009, de 12/02, artigos. 237.º a 257.º (férias e faltas), na sua 
redação atual — Código do Trabalho;»

Por delegação de competências.
23 de abril de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.

311296369 

 Deliberação n.º 572/2018

Nomeação da Chefe de Equipa Multidisciplinar de Proteção Civil
Considerando:
1 — A aprovação da adequação da estrutura orgânica nuclear e regu-

lamento de organização dos serviços municipais, em reunião de Câmara 
Municipal de 21 de novembro e sessão de Assembleia Municipal de 30 de 
novembro de 2017, com a criação e densificação das competências funcio-
nais das Unidades Orgânicas Flexíveis e das Equipas Multidisciplinares;

2 — Que dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal e em 
conformidade com o disposto no Regulamento da Organização dos Servi-
ços Municipais, se justifica designar o Chefe de Equipa Multidisciplinar 
de Proteção Civil com as competências descritas no ponto D do Regula-
mento da Organização dos Serviços Municipais — «Estrutura Matricial 
e Flexível», a qual terá como principal missão realizar estudos técnicos 
com vista à identificação, análise, monitorização e acompanhamento dos 
riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o município;

3 — A designação da chefia da equipa e posterior constituição dos 
membros da mesma são realizadas obrigatoriamente de entre efetivos 
dos serviços, com o perfil adequado, atentos os objetivos e a composição 
da equipa (n.º 3 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro),mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do 
Presidente da Câmara;
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