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MUNICÍPIO DE PINHEL
Aviso n.º 7827/2017

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo
indeterminado, na categoria de assistente operacional
Faz-se pública a deliberação de Câmara, de 11/05/2017, que autoriza a abertura do procedimento concursal comum na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho previsto no
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Pinhel, na categoria/carreira
de Assistente Operacional, nos termos do disposto no artigo 33.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e da alínea a) do artigo 3.º 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.
1  Descrição sumária das funções: As constantes no anexo à Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, referido nos artigos 86.º, n.º 1, alínea a), e 88.º, n.º 2, às
quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, nomeadamente
fazer serviço de cantoneiro.
2  Requisitos especiais: Os candidatos deverão ser detentores de
nível habilitacional de grau de complexidade funcional 1 (escolaridade
mínima obrigatória).
3  Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
4  Local de trabalho: Situa-se na área do Município de Pinhel.
5  O posicionamento remuneratório: A correspondente à remuneração mínima mensal garantida, que equivale a 557, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 dezembro.
6  Requisitos de admissão:
6.1  Os requisitos de admissão, definidos no artigo 17.º e alínea a)
do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, Lei especial ou convenção internacional;
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
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias.
6.2  Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem em regime de emprego público por tempo indeterminado,
estejam integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho de assistente
operacional no mapa de pessoal do Município.
6.3  Não podem ser admitidos candidatos que não possuam os
requisitos especiais exigidos no n.º 2.
7  Métodos de seleção:
7.1  Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos serão:
a) Prova de conhecimentos, (PC): a qual será de forma oral e natureza
prática, com a duração de trinta minutos, destinando-se a avaliar se,
e em que medida, os candidatos dispõem das competências técnicas
necessárias ao exercício da função;
b) Entrevista profissional de seleção (EPS): que visa avaliar de forma
objetiva e sistemática a experiência e os aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecidos entre entrevistador e o
candidato;
c) Avaliação psicológica (AP): que visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e
competências comportamentais dos candidatos em função das exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de
competências previamente definido.
A classificação final será apurada nos seguintes termos:
CF = (PC × 0.40) + (EPS × 0.20) + (AP × 0.40)
8  Os métodos de seleção são valorados de acordo com o definido
no artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9  A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos
de seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos do
procedimento.

10  Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser
formalizadas, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
no Diário da República, mediante preenchimento, de caráter obrigatório,
de requerimento disponível na Loja do Cidadão, no Município de Pinhel,
sito no Largo Ministro Duarte Pacheco, n.º 8, 6400-358 Pinhel, ou na
nossa página eletrónica em www.cm-pinhel.pt, entregue pessoalmente
na Loja do Cidadão ou remetido pelo correio registado com aviso de
receção, para a morada acima mencionada.
Os requerimentos de admissão ao concurso, devidamente preenchidos e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, de:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado
pelo candidato.
11  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte
à presente publicação no Diário da República e no prazo máximo de
três dias úteis contados da mesma data, será publicitado num jornal
de expansão nacional.
12  Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Pinhel, que satisfaçam
estas necessidades e que se encontra suspensa a consulta prévia prevista
na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por não estar constituída a
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA), estabelecida no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
13  Composição do Júri: O Júri do presente procedimento e de
acompanhamento do período experimental, será composto pelos seguintes elementos:

Presidente: João de Jesus Martins Marujo, Chefe de Divisão de Urbanismo e Equipamentos.
Vogais efetivos: Vânia Cristina Canotilho da Silva Dias, Técnica
Superior e Alfredo Manuel dos Santos, Coordenador Técnico no Apoio
Administrativo e Recursos Humanos.
Vogais suplentes: Carla Sofia Lopes Lemos, Assistente Técnica e
Sandra Manuela Fernandes Pacheco, Técnica Superior.
6 de junho de 2017.  O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Saraiva Ventura.
310613587
Aviso n.º 7828/2017

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo
indeterminado, na categoria de Técnico superior
Faz-se pública a deliberação de Câmara, de 31/05/2017, que autoriza
a abertura do procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo
em vista o preenchimento de um posto de trabalho previstos no Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Pinhel, na categoria/carreira de
Técnico superior, nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e da alínea a) do artigo 3.º 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.
1  Descrição sumária das funções: As constantes no anexo à Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, referido nos artigos 86.º, n.º 1, alínea a), e 88.º, n.º 2, às
quais corresponde o grau 3 de complexidade funcional.
2  Requisitos especiais: Os candidatos deverão ser detentores de:
Licenciatura  Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, variante
Educação Física);
Formação de Instrutor de atividades aquáticas.
3  Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011. De 6 de abril.
4  Local de trabalho: Situa-se na área do Município de Pinhel.
5  O posicionamento remuneratório: A correspondente à posição
remuneratória 2, nível remuneratório 15, que equivale a 1,201,48 mensais, de acordo com a tabela remuneratória única.

14418

Diário da República, 2.ª série  N.º 132  11 de julho de 2017

6  Requisitos de admissão:
6.1  Os requisitos de admissão, definidos no artigo 17,º e alínea a)
do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, Lei especial ou convenção internacional;
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
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias.
6.2  Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem em regime de emprego público por tempo indeterminado,
estejam integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho de assistente
operacional no mapa de pessoal do Município.
6.3  Não podem ser admitidos candidatos que não possuam os
requisitos especiais exigidos no n.º 2.
7  Métodos de seleção:
7.1  Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos serão:
a) Prova de conhecimentos, (PC): A prova de conhecimentos escrita,
com consulta, de natureza teórica, com a duração máxima de 90 minutos, que incidirá sobre: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho  Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (Direitos, Deveres, Faltas e Licenças),
e respetivas alterações;
b) Entrevista profissional de seleção (EPS): que visa avaliar de forma
objetiva e sistemática a experiência e os aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecidos entre entrevistador e o
candidato;
c) Avaliação psicológica (AP): que visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e
competências comportamentais dos candidatos em função das exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de
competências previamente definido.
A classificação final será apurada nos seguintes termos:
CF = (PC × 0.40) + (EPS × 0.20) + (AP × 0.40)
8  Os métodos de seleção são valorados de acordo com o definido
no artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9  A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos
de seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos do
procedimento.
10  Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser
formalizadas, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
no Diário da República, mediante preenchimento de caráter obrigatório,
de requerimento disponível na Loja do Cidadão, no Município de Pinhel,
sito no Largo Ministro Duarte Pacheco, n.º 8, 6400-358 Pinhel, ou na
nossa página eletrónica em www.cm-pinhel.pt, entregue pessoalmente
na Loja do Cidadão ou remetido pelo correio registado com aviso de
receção, para a morada acima mencionada.
Os requerimentos de admissão ao concurso devidamente preenchidos
e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, de:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias
e da formação complementar exigida;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado
pelo candidato.
11  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República e no prazo máximo de três dias úteis contados
da mesma data, será publicitado num jornal de expansão nacional.
12  Para efeitos do estipulado no n.º1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Pinhel, que satisfaçam
estas necessidades e que se encontra suspensa a consulta prévia prevista
na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por não estar constituída a
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA), estabelecida no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.

13  Composição do Júri: O Júri do presente procedimento e de
acompanhamento do período experimental será composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Francisco Alexandre Tomás Afonso, Dirigente Intermédio
de 3.º grau na Subunidade de Cultura, Turismo e Desporto.
Vogais efetivos: Sandra Cristina Sobral Caçote, Técnica superior na
área da educação e Elisabete Maria Guilhoto Carvalho, Técnica Superior
na área do Desporto.
Vogais suplentes: Nuno José Silveira Saraiva, Técnico superior na área
do Desporto e Isabel Maria Pires Marcelino Baptista, Técnica Superior
na área da Ação Social.
6 de junho de 2017.  O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Saraiva Ventura.
310613602
Aviso n.º 7829/2017

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo
indeterminado, na categoria de técnico superior
Faz-se pública a deliberação de Câmara, de 16/05/2017, que autoriza
a abertura do procedimento concursal comum na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em
vista o preenchimento de dois postos de trabalho previstos no Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Pinhel, na categoria/carreira de
Técnico superior, nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e da alínea a) do artigo 3.º 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.
1  Descrição sumária das funções: As constantes no anexo à Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, referido nos artigos 86.º, n.º 1, alínea a), e 88.º, n.º 2, às
quais corresponde o grau 3 de complexidade funcional.
2  Requisitos especiais: Os candidatos deverão ser detentores de
Licenciatura em Ciências do Desporto.
3  Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011. De 6 de abril.
4  Local de trabalho: Situa-se na área do Município de Pinhel.
5  O posicionamento remuneratório: A correspondente à posição
remuneratória 2, nível remuneratório 15, que equivale a 1,201,48 mensais, de acordo com a tabela remuneratória única.
6  Requisitos de admissão:
6.1  Os requisitos de admissão, definidos no artigo 17,º e alínea a)
do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, Lei especial ou convenção internacional;
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
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias.
6.2  Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem em regime de emprego público por tempo indeterminado,
estejam integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho de assistente
operacional no mapa de pessoal do Município.
6.3  Não podem ser admitidos candidatos que não possuam os
requisitos especiais exigidos no n.º 2.
7  Métodos de seleção:
7.1  Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos serão:
a) Prova de conhecimentos (PC): a prova de conhecimentos escrita,
com consulta, de natureza teórica, com a duração máxima de 90 minutos, que incidirá sobre: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho  Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (Direitos, Deveres, Faltas e Licenças),
e respetivas alterações.
b) Entrevista profissional de seleção (EPS): que visa avaliar de forma
objetiva e sistemática a experiência e os aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecidos entre entrevistador e o
candidato;
c) Avaliação psicológica (AP): que visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade
e competências comportamentais dos candidatos em função das
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exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o
perfil de competências previamente definido.
A classificação final será apurada nos seguintes termos:
CF = (PC × 0.40) + (EPS × 0.20) + (AP × 0.40)
8  Os métodos de seleção são valorados de acordo com o definido
no artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9  A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos
do procedimento.
10  Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser
formalizadas, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
no Diário da República, mediante preenchimento de caráter obrigatório,
de requerimento disponível na Loja do Cidadão, no Município de Pinhel,
sito no Largo Ministro Duarte Pacheco, n.º 8, 6400-358 Pinhel, ou na
nossa página eletrónica em www.cm-pinhel.pt, entregue pessoalmente
na Loja do Cidadão ou remetido pelo correio registado com aviso de
receção, para a morada acima mencionada.
Os requerimentos de admissão ao concurso devidamente preenchidos
e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, de:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado
pelo candidato,
11  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República e no prazo máximo de três dias úteis contados
da mesma data, será publicitado num jornal de expansão nacional.
12  Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Pinhel, que satisfaçam
estas necessidades e que se encontra suspensa a consulta prévia prevista
na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por não estar constituída a
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA), estabelecida no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
13  Composição do Júri: O Júri do presente procedimento e de
acompanhamento do período experimental, será composto pelos seguintes elementos:

Presidente: Francisco Alexandre Tomás Afonso, Dirigente Intermédio
de 3.º grau na Subunidade de Cultura, Turismo e Desporto.
Vogais efetivos: Sandra Cristina Sobral Caçote, Técnica superior na
área da educação e Elisabete Maria Guilhoto Carvalho, Técnica Superior
na área do Desporto.
Vogais suplentes: Nuno José Silveira Saraiva, Técnico superior na área
do Desporto e Isabel Maria Pires Marcelino Baptista, Técnica Superior
na área da Ação Social.
6 de junho de 2017.  O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Saraiva Ventura.
310613684

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
Aviso n.º 7830/2017

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do signatário de 13 de junho de 2017, foi exonerado do cargo de Secretário de
Apoio à Vereação da Câmara Municipal, o Dr. João José Soares Faria,
com efeitos a 24 de junho de 2017.
22 de junho de 2017.  O Presidente da Câmara, António Vassalo
Abreu.
310587092

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 7831/2017

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, faz -se público que

cessou a modalidade da relação jurídica de emprego público com
este Município, o seguinte trabalhador:
António José de Sousa Ferreira (43802), Assistente Operacional,
Posição Remuneratória entre a 4.ª e a 5.ª

12 de junho de 2017.  A Diretora Municipal de Recursos Humanos,
Dr.ª Emília Galego.
310585278

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso n.º 7832/2017

Processo n.º 357/2017/URB  Município de Santa Maria da Feira
Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira:
Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 5 do art. 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atualizada, torna-se
público que esta Câmara Municipal vai proceder à abertura do período
de discussão pública da operação de loteamento, para a constituição de
6 lotes destinados a armazéns ou unidades industriais.
Os prédios a lotear estão descritos na Conservatória do Registo Predial,
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob os n.os 2652/20110714
de Arrifana e 2400/20161020 de Milheirós de Poiares (este último também descrito sob o n.º 2915/20161020 de Arrifana), inscritos na matriz
sob os artigos e 3042 urbano da freguesia de Arrifana e 1515 rústico da
freguesia de Milheirós de Poiares, deste concelho.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis, que se iniciará oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República, no jornal nacional e no Portal do Município em www.cm-feira.pt.
Durante o período de consulta publica, o(s) interessado(s) podem consultar todo o processo de licenciamento nesta Câmara Municipal, sita na
Praça da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal
de expediente (9h00  17h00). No caso de oposição, o(s) interessado(s),
podem apresentar, por escrito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.
19 de junho de 2017.  O Vereador do Pelouro do Planeamento,
Urbanismo e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.
310588234

MUNICÍPIO DE SANTANA
Regulamento n.º 362/2017

Regulamento de insígnias e medalhas municipais
Teófilo Alírio Reis Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Santana, torna público que após consulta pública, nos termos do artigo 100.º
do Código do Procedimento Administrativo, a Assembleia Municipal
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea g), n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovou na sua reunião
ordinária de 07 de junho, sob proposta da Câmara Municipal tomada
em sua reunião de 15 de fevereiro de 2017, o regulamento de insígnias
e medalhas municipais.
Nos termos do artigo 139.º, do Código do Procedimento Administrativo, publica -se o referido regulamento, cujo teor é o seguinte:
Nota Justificativa
Em conformidade com os poderes regulamentares que lhes são atribuídos pelos artigos 112.º e 241.º, da Lei Constitucional, devem os
municípios aprovar os respetivos regulamentos municipais. Considerando que as condecorações municipais têm por finalidade distinguir
as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que se
notabilizem por méritos pessoais, por feitos cívicos ou que hajam patenteado exemplar dedicação à causa pública por assinaláveis serviços
prestados e merecedores de público testemunho de reconhecimento e
com os quais tenham dado o seu contributo, para o engrandecimento e
dignificação do município de Santana, e ainda os trabalhadores do Município pelo desempenho das suas funções. Considerando que vivemos
numa sociedade tendencialmente mais fechada em si mesmo, onde por
vezes ficam esquecidos valores essenciais tais como a solidariedade, a
fraternidade, a partilha, a participação, o reconhecimento e entre muitos
outros. Considerando que urge encorajar as pessoas, principalmente os
mais jovens, a assumirem atitudes e valores que perdurem no tempo e
que os dignifique como cidadãos bem como engrandeçam o concelho

