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Vogais Efetivos: Ana Maria dos Santos Martins, Presidente da Mesa 
de Assembleia de Freguesia de Vimeiro e Leoberto Nunes da Silva, 
Engenheiro Agroindustrial.

Vogais Suplentes: Carlos António Santos Fernandes e Maria Fer-
nanda Franco Henriques, ambos membros da Assembleia de Freguesia 
de Vimeiro.

O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pela vogal efetiva Ana Maria dos Santos Martins.

19 — As 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, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada 
em local visível e público das instalações da Sede da Junta de Freguesia 
de Vimeiro e disponibilizada na página eletrónica, sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

21 — Prazo de validade: Nos termos do artigo 40.º da Portaria o 
procedimento Concursal é válido para ocupação de idênticos postos de 
trabalho a ocorrer no prazo de 18 meses contados da data de homologação 
da lista de ordenação final do presente procedimento, para efeitos de 
constituição de reserva de recrutamento interna.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da Republica Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade e de opor-
tunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

14 de setembro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Vimeiro, Rui Miguel Martins dos Santos.

309863488 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DO BARREIRO

Aviso n.º 11561/2016
Torna -se público que por deliberação do Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro de 
09 de agosto de 2016, foi autorizado o reingresso ao serviço após licença 
sem vencimento de longa duração do assistente operacional António 
Alexandre Branco Mirra, a partir de 01 de setembro de 2016, nos termos 
do n.º 6 do artigo 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho.

309846323 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA DELGADA

Declaração de retificação n.º 927/2016
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 11236/2016, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 176, de 13 de setembro de 2016, re-
ferente aos procedimentos concursais comuns para ocupação de 8 postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal dos Serviços 
Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada, procede -se 
às seguintes retificações:

Ponto 16.1.1
Referência A.1:
Onde se lê:

«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 2 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto -Lei 
n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela De-
claração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro, e alterada 
pelas Leis n.º 132/2015, de 4 de setembro, 69/2015, de 16 de julho, 
82 -D/2014, de 31 de dezembro e 83 -C/2013, de 31 de dezembro;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro.»

deve ler -se:
«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelas Leis n.º 162/99, de 14 de setembro e n.º 60 -A/2005 
de 30 de dezembro e pelos Decretos -Lei n.º 315/2000, de 2 de de-
zembro e n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermuni-
cipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro e 
alterada pelas Leis n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, n.º 69/2015, 
de 16 de julho, n.º 132/2015, de 4 de setembro e n.º 7 -A/2016, de 
30 de março;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março.»

Ponto 16.1.1
Referência A.2:
Onde se lê:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro.»

deve ler -se:
«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março.»

Ponto 16.2.1
Referência B.1:
Onde se lê:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela De-
claração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro, e alterada 
pelas Leis n.º 132/2015, de 4 de setembro, 69/2015, de 16 de julho, 
82 -D/2014, de 31 de dezembro e 83 -C/2013, de 31 de dezembro.»

deve ler -se:
«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto e alterada pelas Leis n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, n.º 84/2015, de 7 de agosto e n.º 18/2016, de 20 
de junho;

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermuni-
cipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro e 
alterada pelas Leis n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, n.º 69/2015, 
de 16 de julho, n.º 132/2015, de 4 de setembro e n.º 7 -A/2016, de 
30 de março;»

Ponto 16.2.1
Referência B.2:
Onde se lê:

«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 2 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto -Lei 
n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro.»

deve ler -se:
«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.º 162/99, de 14 de setembro e n.º 60 -A/2005 
de 30 de dezembro e pelos Decretos -Lei n.º 315/2000, de 2 de de-
zembro e n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
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de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março.»

Ponto 16.2.1
Referência B.3:
Onde se lê:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela De-
claração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro, e alterada 
pelas Leis n.º 132/2015, de 4 de setembro, 69/2015, de 16 de julho, 
82 -D/2014, de 31 de dezembro e 83 -C/2013, de 31 de dezembro;»

deve ler -se:
«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto e alterada pelas Leis n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, n.º 84/2015, de 7 de agosto e n.º 18/2016, de 20 
de junho;

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermuni-
cipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro e 
alterada pelas Leis n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, n.º 69/2015, 
de 16 de julho, n.º 132/2015, de 4 de setembro e n.º 7 -A/2016, de 
30 de março;»

Ponto 16.2.1
Referência B.4:
Onde se lê:

«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 2 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto -Lei 
n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela De-
claração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro, e alterada 
pelas Leis n.º 132/2015, de 4 de setembro, 69/2015, de 16 de julho, 
82 -D/2014, de 31 de dezembro e 83 -C/2013, de 31 de dezembro;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro.»

deve ler -se:
«Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.º 162/99, de 14 de setembro e n.º 60 -A/2005 
de 30 de dezembro e pelos Decretos -Lei n.º 315/2000, de 2 de de-
zembro e n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermuni-
cipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro e 
alterada pelas Leis n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, n.º 69/2015, 
de 16 de julho, n.º 132/2015, de 4 de setembro e n.º 7 -A/2016, de 
30 de março;

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março.»

Ponto 16.2.1
Referência B.5:
Onde se lê:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;»

deve ler -se:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto e alterada pelas Leis n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, n.º 84/2015, de 7 de agosto e n.º 18/2016, de 20 
de junho;»

Ponto 16.2.1
Referência B.6:
Onde se lê:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.»

deve ler -se:

«Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Re-
tificação n.º 46 -C/2013, de 1 de novembro e n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 
n.º 69/2015, de 16 de julho, e n.º 7 -A/2016, de 30 de março;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto e alterada pelas Leis n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, n.º 84/2015, de 7 de agosto e n.º 18/2016, de 20 
de junho.»

Ponto 20.1 — Generalidade dos candidatos:
Onde se lê:

«A ordenação final destes candidatos, que completem o procedi-
mento resultará da ponderação das classificações quantitativas dos três 
métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será 
efetuada, nos termos do n.º 1 do artigo 34.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, será efetuada através da seguinte fórmula:

OF = 50 %PC + 25 %AP + 25 %EPS.

sendo:

OF = ordenação final
PC = prova de conhecimentos
AV = avaliação psicológica
EPS = entrevista profissional de seleção.»

deve ler -se:

«A ordenação final destes candidatos, que completem o procedi-
mento resultará da ponderação das classificações quantitativas dos três 
métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será 
efetuada, nos termos do n.º 1 do artigo 34.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, será efetuada através da seguinte fórmula:

OF = 50 %PC + 25 %AP +2 5 %EPS.

sendo:

OF = ordenação final
PC = prova de conhecimentos
AP = avaliação psicológica
EPS = entrevista profissional de seleção.»

13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

309861502 


