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Artigo 17.º

Contraordenações

1 — Constitui contraordenação ambiental leve a violação dos arti-
gos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º

2 — Constitui contraordenação ambiental grave a violação do ar-
tigo 5.º

3 — Constitui contraordenação ambiental grave o não cumprimento 
das medidas cautelares fixadas nos termos do artigo 16.º

Artigo 18.º

Coimas

Às contraordenações ambientais previstas no artigo anterior cor-
respondem as coimas previstas na Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, 
republicada pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto.

Artigo 19.º

Apreensão cautelar e sanções acessórias

O Município da Praia da Vitória, no âmbito das suas competências, 
pode proceder a apreensões cautelares e aplicar sanções acessórias que 
se mostrem adequadas, nos termos do disposto na Lei n.º 50/2006, de 29 
de agosto, republicada pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto.

Artigo 20.º

Processamento e aplicação de coimas

Compete à Câmara Municipal da Praia da Vitória o processamento 
das contraordenações e a aplicação das coimas e sanções acessórias em 
matéria de atividades ruidosas temporárias e de ruído de vizinhança.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 21.º

Interpretação e integração de lacunas

1 — Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente 
Regulamento, aplicam-se as disposições do RGRCPS e demais legis-
lação especial.

2 — As dúvidas na interpretação e aplicação do presente Regula-
mento, que não possam ser resolvidas por recurso a critérios legais na 
interpretação e integração de lacunas serão apreciadas e resolvidas pela 
Câmara Municipal da Praia da Vitória.

Artigo 22.º

Prazo de adaptação dos estabelecimentos

Os estabelecimentos existentes dispõe do prazo de um ano para se 
adaptarem ao disposto no presente Regulamento, contado a partir da 
sua data de entrada em vigor.

Artigo 23.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 
no Diário da República.

27 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Tibério Manuel Faria Dinis.

209895401 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 12087/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que cessou o vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado, por motivo de aposentação, a partir de 01 de 
setembro de 2016, a assistente técnica, Ondina Maria Sousa Pereira.

7 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Couto.

309851159 

 Aviso n.º 12088/2016

Procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de 
trabalho por tempo indeterminado

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência 
da deliberação da Câmara Municipal de 21 de julho de 2016 e por 
meus despachos de 29 de agosto de 2016, se encontram abertos, 
pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimentos concursais 
comuns para a contratação por tempo indeterminado dos seguintes 
postos de trabalho:

Ref. A — Um técnico superior (arquitetura)
Ref. B — Um técnico superior (comunicação)
Ref. C — Um assistente técnico (secretariado)
Ref. D — Três assistentes técnicos (funções na Divisão da Gestão da 

Fábrica de Santo Thyrso)

2 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Re-
servas de Recrutamento (ECCRC), para cumprimento do disposto no 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, atribuição conferida 
ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, de 29 
de fevereiro, foi prestada a seguinte informação para todos os procedi-
mentos concursais: “Não tendo, ainda decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, declara -se a 
inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado.”

3 — No que respeita à verificação de que não existe pessoal em 
situação de requalificação, em cumprimento do previsto no n.º 2 do 
artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro que prevê um tipo 
de procedimento exclusivamente destinado ao recrutamento de pessoal 
em situação de requalificação, operado através da Portaria n.º 48/2014, 
de 26 de fevereiro, de acordo com a solução interpretativa uniforme da 
Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL), de 15 de maio de 2014, 
devidamente homologada por Despacho n.º 2556/2014 -SEAP, de 10 
de julho de 2014, pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Pública, “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”, com o perfil profissional pretendido, assumindo 
cada organismo a posição de entidade gestora da requalificação nas 
autarquias (EGRA) enquanto esta não se encontrar ainda constituída, o 
que é efetivamente o caso.

4 — Os procedimentos concursais são válidos para o preenchimento 
dos postos de trabalho a ocupar 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, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

5 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ref. A — Para além do constante no anexo a que se refere o n.º 2 

do artigo 88.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, o técnico a contratar de-
sempenhará as suas funções na Divisão de Cultura e Turismo, unidade 
orgânica inserida no Departamento de Cultura, Património e Turismo, 
desenvolvendo trabalho na área da arquitetura, nomeadamente em his-
tória de arquitetura.

Ref. B — Para além do constante no anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, o técnico a contratar desem-
penhará as suas funções no Gabinete de Comunicação e Audiovisuais, 
desenvolvendo trabalho na área da comunicação.

Ref. C — Para além do constante no anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, o assistente técnico a con-
tratar, com formação em secretariado, desempenhará as suas funções no 
Serviço de Expediente Geral, unidade orgânica inserida no Departamento 
Administrativo e Financeiro.

Ref. D — Para além do constante no anexo a que se refere o n.º 2 
do artigo 88.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, os assistentes técnicos 
a contratar desempenharão as suas funções na Divisão de Gestão da 
Fábrica de Santo Thyrso, unidade orgânica inserida Departamento de 
Cultura, Património e Turismo, desenvolvendo trabalho na área de 
apoio administrativo.

A descrição das funções acima referidas não prejudica a atribui-
ção aos trabalhadores de funções não expressamente mencionadas, 
que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais os 
trabalhadores detenham qualificação profissional adequada e que 
não impliquem desvalorização profissional, nos termos do n.º 1 do 
artigo 81.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei 35/2014, 
de 20 de junho.

6 — Local de trabalho: Santo Tirso.
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7 — Posicionamento remuneratório:
Ref. A e B — a correspondente à segunda posição remuneratória da 

carreira de técnico superior.
Ref. C e D — a correspondente à primeira posição remuneratória da 

carreira de assistente técnico.

8 — Habilitações literárias:
Ref. A — Licenciatura em Arquitetura, com formação especializada 

em história da arquitetura.
Ref. B — Licenciatura em Comunicação.
Ref. C — 12.º ano, na área de secretariado.
Ref. D — 12.º ano de escolaridade.

Não é admitida, a possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

9 — Requisitos gerais de admissão constantes no artigo 17.º do anexo 
a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.

10 — O recrutamento para constituição de relações jurídicas de em-
prego público por tempo indeterminado, inicia -se de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem 
presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de ocupação de 
todos ou alguns postos de trabalho por aplicação da norma atrás descrita, 
proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, nos termos dos n.os 4 e 6 do 
artigo 30.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho e do artigo 48.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

11 — Nos termos da alínea l), n.º 3, 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, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

12 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante o preenchimento de formulário tipo, de utiliza-
ção obrigatória, o qual estará disponível no Balcão Único e na página 
eletrónica deste Município, em www.cm -stirso.pt.

12.1 — Apresentação de candidaturas: as candidaturas deverão ser 
apresentadas em suporte de papel e entregues pessoalmente no Balcão 
Único deste Município ou remetidas por carta registada com aviso de 
receção, endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Praça 25 de Abril, 4780 -373 Santo Tirso, devendo a sua expedição ocor-
rer até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o 
qual não serão as mesmas consideradas.

12.2 — Instrução das candidaturas — as candidaturas, para além do 
formulário tipo já mencionado, devem ser acompanhadas, sob pena de 
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do certificado de habilitações;
b) Fotocópia do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade e cartão 

de contribuinte;
c) Curriculum profissional detalhado, devidamente datado e assi-

nado;

12.3 — O formulário tipo se não estiver devidamente assinado será 
automaticamente excluído do procedimento concursal.

Será também motivo de exclusão a não assinatura do curriculum bem 
como o não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos 
relevantes do requerimento. Os candidatos excluídos serão notificados 
por uma das formas previstas nas alíneas a) a d) do n.º 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.

12.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio ele-
trónico.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

14 — Acesso às atas: os critérios de apreciação e ponderação dos 
métodos de seleção constarão de atas de reuniões dos júris dos concur-

sos, sendo as mesmas facultadas aos legítimos interessados, sempre que 
solicitadas e para efeitos de consulta.

15 — Métodos de seleção e critérios: Prova Escrita de Conhecimentos 
(PC) e Avaliação Psicológica (AP). Caso o candidato se encontre na 
situação do n.º 2 do artigo 36.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os métodos de seleção são: Avaliação 
Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), a 
não ser que o candidato afaste por escrito.

15.1 — A Prova de Conhecimentos (PC) visa avaliar o conhecimento 
académico e ou profissional e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função. Assumirá a forma 
escrita, com a duração aproximada de uma hora, valorada numa escala 
de 0 a 20 valores, e versará sobre os seguintes temas:

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

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro — Código do Procedimento 
Administrativo

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro — Regime Jurídico das Autar-
quias Locais

Perguntas relacionadas com matérias previstas no currículo escolar 
correspondente às habilitações literárias exigidas.

15.2 — A Avaliação Psicológica (AP): destina -se a avaliar, através de 
técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personali-
dade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

15.3 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

15.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

15.5 — A classificação final (CF) dos candidatos que completem o 
procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos dois métodos de seleção que será expressa na escala 
de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte fórmula:

CF=PCx60 %+APx40 %

ou
CF=ACx35 %+EACx65 %, para o caso dos candidatos que se en-

contrem na situação do n.º 2 do artigo 36.º do anexo a que se refere o 
artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

15.6 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório pela ordem anunciada.

15.7 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe 
sendo aplicado o método ou fase seguintes, bem como a falta de com-
parência do candidato a qualquer um dos métodos de seleção equivale 
à desistência do concurso.

15.8 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.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.

16 — Quotas de Emprego: De acordo com o previsto no Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

17 — Júris dos concursos:
Ref. A — Presidente: Dr. Álvaro de Brito Moreira, Chefe da Divisão 

de Cultura e Turismo.
Vogais Efetivos: Arq. Maria da Conceição Teixeira Figueiredo Melo, 

Diretora do Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente e 
Dr.ª Maria de Fátima Coelho Pereira, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.

Vogais Suplentes: Dr. Nuno Miguel Silva Pereira Olaio, Técnico Su-
perior e Arq. Maria do Rosário Alves Sousa Rocha, Técnica Superior.

Ref. B — Presidente: Arq. Maria da Conceição Teixeira Figueiredo 
Melo, Diretora do Departamento de Planeamento, Urbanismo e Am-
biente.

Vogais Efetivos: Dr.ª Maria de Fátima Coelho Pereira, Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Dr. Álvaro de Brito Moreira, Chefe 
da Divisão de Cultura e Turismo.

Vogais Suplentes: Dr.ª Diana Paula Ferreira Salgado, Chefe da Divisão 
Jurídica e de Contratação Pública e Dr.ª Emília Cristina Campos Ramos 
Maia, Técnica Superior.
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Ref. C — Presidente: Dr.ª Maria Adriana Salgado Magalhães, Diretora 
do Departamento Administrativo e Financeiro.

Vogais Efetivos: Dr.ª Maria de Fátima Coelho Pereira, Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Dr.ª Isaura Mariana Silva Almeida 
Gomes, Chefe do Serviço de Expediente Geral.

Vogais Suplentes: Dr.ª Emília Cristina Campos Ramos Maia, Técnica 
Superior e Fernando Manuel Oliveira Pereira, Coordenador Técnico.

Ref. D — Presidente: Dr. Álvaro de Brito Moreira, Chefe da Divisão 
de Cultura e Turismo.

Vogais Efetivos: Arq. Maria da Conceição Teixeira Figueiredo Melo, 
Diretora do Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente e 
Dr.ª Maria de Fátima Coelho Pereira, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.

Vogais Suplentes: Dr. Nuno Miguel Silva Pereira Olaio, Técnico 
Superior e Fernando Manuel Oliveira Pereira, Coordenador Técnico.

Os presidentes dos júris serão substituídos, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelos primeiros vogais efetivos.

18 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

19 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publici-
tada nos termos do n.º 2 do artigo 30.º e n.º 6 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.

7 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Couto.

309850398 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 12089/2016

Mobilidade interna na modalidade mobilidade intercarreiras
Considerando ser do interesse na prossecução das atribuições 

deste Município visando uma articulação eficiente dos meios, de-
signadamente para efeitos de eficácia e eficiência dos serviços, na 
qualidade de Vereadora com competência delegada para os recursos 
humanos, autorizei a colocação em regime de mobilidade interna, 
na modalidade mobilidade intercarreiras, pelo período de 18 meses, 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, de Susana Isabel Jeró-
nimo Pereira, para exercer funções correspondentes à categoria de 
Assistente Técnico em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º, n.os 1 
e 2, alínea b), 93.º, n.º 3, 94.º, n.º 1, 97.º, n.º 1, e 153.º, n.º 3, todos 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e artigo 38.º, 
n.º 3, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável ex vi do 
artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento 
de Estado para 2016).

Com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 
22 de outubro.

1 de setembro de 2016. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
309882352 

 Aviso n.º 12090/2016

Denúncia de contrato de trabalho em funções públicas

Para os devidos efeitos, se torna público que, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 289.º, n.º 1, alínea d) e 304.º, n.º 1, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, por meu despacho, de 31 de agosto 
de 2016, a pedido do interessado, foi determinada a cessação do 
exercício das funções de Assistente Operacional (Calceteiro) do 
trabalhador César António Fernandes Raminhos, com efeitos a partir 
de 30 de outubro de 2016.

Com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 
22 de outubro.

7 de setembro de 2016. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
309882409 

 FREGUESIA DE ALHADAS

Aviso n.º 12091/2016
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 4, do 

artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram concluídos com 
sucesso pelos trabalhadores infra identificados, o período experimental 
e homologadas as respetivas avaliações, pelo despacho do presidente 
da junta, Jorge Manuel Bugalho da Silva, do dia 7 de março, detendo 
os trabalhadores, na sequencia do procedimento concursal comum pu-
blicado através do aviso de abertura, com o n.º 7899/2015, no Diário 
da República n.º 137, 2.ª série, de 16 de julho de 2016, contratos em 
funções públicas, a termo resolutivo, termo incerto, na carreira e cate-
goria de assistente operacional, área da piscina municipal de Alhadas, 
com a remuneração aprovada ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro:

Diana Filipa Dias Neto, Maria Inês Pereira Fernandes Domingues 
e Olívia Marques Silva, contratados em 1 de fevereiro de 2016, com 
a remuneração de 530€ (quinhentos e trinta euros) correspondente à 
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da tabela remu-
neratória única.

7 de março de 2016. — O Presidente da Junta, Jorge Manuel Bugalho 
da Silva.

309890039 

 FREGUESIA DE CARVALHOSA

Edital n.º 874/2016
José Maria Gomes Matos, Presidente da Junta de Freguesia de Car-

valhosa, Concelho de Paços de Ferreira,
Faço público, em cumprimento da deliberação tomada em reunião 

ordinária da Junta de Freguesia de 28 de julho de 2016, que encontrando-
-se no estado de abandono a sepultura sita no cemitério número um, 
primeiro quarteirão esquerdo com o número trinta, e desconhecendo -se 
o concessionário da mesma, ou seus herdeiros, o seguinte:

São citados os concessionários ou seus herdeiros, da sepultura sita no 
cemitério número um, primeiro quarteirão direito com o número trinta, 
para que de acordo com o artigo 42.º do regulamento do cemitério de 
Carvalhosa, exibam no prazo de 60 dias perante esta Junta de Freguesia, 
os documentos comprovativos de posse.

Findo o prazo e não tendo sido reclamada a posse pelo concessionário 
ou seus herdeiros, será declarada a prescrição da referida sepultura a 
favor da Junta de Freguesia, de acordo com o artigo 42.º e seguintes do 
referido regulamento, e alínea ll do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e de estilo, e 
ainda nos locais indicados no regulamento e respetiva publicação.

22 de setembro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, José 
Maria Gomes Matos.

309890306 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAMELAS E GUIMAREI

Aviso n.º 12092/2016

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto
de trabalho por tempo indeterminado

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência das 
deliberações da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de 01 
de março de 2016 e 22 de abril de 2016, respetivamente, se encontra 
aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
para a contratação por tempo indeterminado de um posto de trabalho da 
carreira de Assistente Operacional.

2 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Re-
servas de Recrutamento (ECCRC), para cumprimento do disposto no 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, atribuição conferida 
ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, de 29 
de fevereiro, foi prestada a seguinte informação: “Não tendo, ainda de-
corrido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas 
de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado.”


