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g) Criatividade;
h) Espírito de equipa;
i) Liderança e motivação.
Artigo 4.º
Objetivos gerais
1 — Promover a coesão territorial e o desenvolvimento, assentes num
processo de regeneração e revitalização, que promova a sustentabilidade
e a qualidade de vida;
2 — Assegurar a transparência dos processos e dos resultados, através da afirmação de uma administração aberta, direta, inovadora e
dialogante;
3 — Otimizar os recursos do Município, assegurando o equilíbrio
económico-financeiro, através de uma gestão onde prevaleça o aumento
da disponibilidade financeira e a redução dos custos, sem perdas na
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos;
4 — Orientar a intervenção de todos os profissionais para a satisfação das reais necessidades e expectativas da população, promovendo a
modernização administrativa, a inovação, e a crescente disponibilização
de serviços;
5 — Reforçar a otimização, preservação e divulgação do património
cultural e natural, promovendo o reconhecimento do concelho, dos
seus elementos identitários e das suas manifestações, como histórico
e culturalmente rico.
6 — Consolidar a ação do município enquanto instância nuclear do
desenvolvimento de uma estratégia de coesão social e intergeracional,
através da intervenção na educação e na ação social, fomentando a
inclusão social, o conhecimento, e a cidadania ativa.
11 de março de 2015. — O Presidente, Luís Virgílio de Sousa da
Silveira.
308506794

MUNICÍPIO DE VILA FLOR
Aviso (extrato) n.º 3838/2015
Concurso 1/2015
Abertura de procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo determinado
(resolutivo certo) para ocupação de vários postos de trabalho.
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04,
conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, faz-se público que, por
propostas do Presidente da Câmara Municipal, aprovada pela câmara
municipal, na sua reunião ordinária de 9 de fevereiro de 2015, e despacho do Senhor Presidente de 19 de fevereiro de 2015, foi autorizada a
abertura, pelo período de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República, do procedimento
concursal comum com vista ao recrutamento de vários trabalhadores
com vista à celebração de contratos de trabalho em funções públicas,
por tempo determinado (resolutivo certo) pelo período de 1 ano, para
lugares previstos e não ocupados no mapa de pessoal, para a carreira
e categoria de:
Ref. A — 13 Assistentes Operacionais (Tempo parcial);
Ref. B — 2 Assistentes Operacionais;
Ref. C — 8 Assistentes Operacionais (Tempo parcial);
Ref. D — 2 Professores Musica (Tempo parcial);
Ref. E — 3 Técnicos Superiores;
Ref. F — 3 Técnicos Superiores (Tempo parcial);
Ref. G — 3 Técnicos Superiores;
1 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ref. A e B — O posto de trabalho têm por objeto o exercício das
funções genéricas inerentes ao conteúdo funcional da carreira/categoria
de assistente operacional e nos termos do mapa de pessoal as atribuições,
competências e atividades, nomeadamente de acompanhar as crianças
durante a hora de almoço e no prolongamento do horário no final do dia
e serviços de limpeza das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico.
Ref. C — O posto de trabalho têm por objeto o exercício das funções genéricas inerentes ao conteúdo funcional da carreira/categoria de
assistente operacional e nos termos do mapa de pessoal as atribuições,
competências e atividades, nomeadamente de apoio aos alunos com
necessidades educativas especiais, durante as aulas, nas refeições e

tempos livres, serviço de apoio à cozinha e apoio ao serviço de limpeza
das salas e áreas envolventes das escolas do concelho;
Ref. D — Os postos de trabalho têm por objeto o exercício das funções
nos termos do mapa de pessoal, cujas atribuições, competências e atividades são para lecionar a disciplina de Educação Musical das atividades
extracurriculares aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico;
Ref. E — Os postos de trabalho têm por objeto o exercício das funções genéricas inerentes ao conteúdo funcional da carreira/categoria
de Técnico Superior e nos termos do mapa de pessoal as atribuições,
competências e atividades, nomeadamente para lecionar a disciplina de
Educação Física das atividades extracurriculares aos alunos do 1.º ciclo
do Ensino Básico;
Ref. F — Os postos de trabalho têm por objeto o exercício das funções genéricas inerentes ao conteúdo funcional da carreira/categoria
de Técnico Superior e nos termos do mapa de pessoal as atribuições,
competências e atividades nomeadamente, para lecionar a disciplina
de Inglês das atividades extracurriculares aos alunos do 1.º ciclo do
Ensino Básico;
Ref. G — Os postos de trabalho têm por objeto o exercício das funções genéricas inerentes ao conteúdo funcional da carreira/categoria
de Técnico Superior e nos termos do mapa de pessoal as atribuições,
competências e atividades, nomeadamente para ministrar as aulas e as
atividades para que forem solicitados; zelar pela segurança dos utentes;
manter atualizado o inventário dos equipamentos e material de natação,
assim como o material necessário à prestação dos primeiros socorros;
assegurar um correto comportamento dos alunos, quer a nível disciplinar,
quer a nível de segurança e de higiene, no recinto da Piscina e nas zonas
circundantes; prestar auxílio a pessoas que apresentem deficiência física,
mentais ou orgânicas ou em risco de afogamento.
2 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, não efetuou este município consulta
à ECCRC, conforme Despacho do Senhor Presidente de 19/02/2015,
em virtude de o entendimento constante do acordo celebrado entre
a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Secretário de
Estado da Administração Local não estarem os municípios obrigados a
executar o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação
de mobilidade especial para os postos de trabalho em causa.
3 — Cota de emprego:
3.1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3/02 é fixada a seguinte cota de emprego para candidatos portadores
de deficiência igual ou superior a 60 %:
Ref. A — 1 lugar;
Ref. C — 1 lugar;
Ref. E — 1 lugar;
Ref. F — 1 lugar.
3.2 — Nas restantes referências os candidatos com deficiência tem
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
4 — Local de trabalho: Área do Município de Vila Flor.
5 — Determinação do posicionamento remuneratório:
5.1 — Nos termos do artigo 38.º, o posicionamento dos trabalhadores
recrutados numa das posições remuneratórias da categoria, é objeto
de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, com os limites e
condicionalismos estabelecidos pelo artigo 42.º do Orçamento de Estado
para 2015, aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31/12.
5.2 — Em cumprimento do artigo 42.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, os candidatos, informam prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora
pública do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória
correspondente à remuneração que auferem.
5.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, a posição remuneratória de referência para os presentes lugares é:
Ref. A e C — 3,33 €/hora efetivamente trabalhada;
Ref. B — 1.ª posição remuneratória, que corresponde o nível remuneratório 1, da categoria de assistente Operacional, previsto na tabela
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12,
sendo a remuneração base máxima a propor no âmbito da negociação,
durante o ano de 2015, de € 505,00.
Ref. D e F — 7,92 €/hora efetivamente trabalhada;
Ref. E e G — a 1.ª posição remuneratória, a que corresponde o nível
remuneratório 15 da categoria de Técnico Superior, previsto na tabela
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12,
sendo a remuneração base máxima a propor no âmbito da negociação,
durante o ano de 2015, de € 1.201,48.
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6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Os candidatos deverão cumprir cumulativamente, os requisitos
gerais e específicos até à data limite de apresentação das candidaturas,
sob pena de exclusão, previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06:
Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou por lei especial;
Ter 18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para
o exercício daquelas que se propõe desempenhar,
Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
6.2 — Habilitações literárias:
Ref. A, B e C — Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, nos
termos da 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 20/06;
Ref. D — Licenciatura em Professor do Ensino Básico (variante
Educação Musical);
Ref. E e G — Licenciatura em Professor do Ensino Básico (Variante
Educação Física);
Ref. F — Licenciatura em Professor do Ensino Básico (Variante
Português e Inglês).
6.2.1 — Não é possível substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional.
7 — Âmbito do recrutamento:
7.1 —O recrutamento efetua-se de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6/04, as candidaturas deverão ser formalizadas
mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de
2009 e disponibilizado no sítio da Câmara Municipal de Vila Flor em
www.cm-vilaflor.pt, o qual deverá ser dirigido ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal, e entregue pessoalmente ou remetido por correio
registado, com aviso de receção, para Câmara Municipal de Vila Flor,
Seção de Recursos Humanos, Avª Marechal Carmona, 5360-303 Vila
Flor.
8.2 — Não é permitida a apresentação do requerimento de candidatura
ou documentos por via eletrónica.
8.3 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acompanhada, dos seguintes elementos:
a) Currículo, devidamente assinado, donde constem, para além de
outros elementos julgados necessários, os seguintes: habilitações literárias, funções que exercem e exerceram, bem como a formação
profissional detida;
b) Cópia dos documentos de identificação: Cartão de Cidadão ou
Bilhete de identidade e Número de Identificação Fiscal.
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos
e ações de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho, com indicação das entidades promotoras e
respetiva duração se aplicável;
e) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de origem
(com data posterior à data de publicação do presente Aviso), da qual
conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de que é titular, a categoria, a posição remuneratória
correspondente à posição que aufere nessa data, o tempo de execução
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de
complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6/04;
f) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria;
g) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o
candidato se encontra afeto, devidamente autenticada e atualizada, da
qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com
o mapa de pessoal aprovado.
8.4 — Os candidatos deverão mencionar expressamente a referencia
do lugar a que se candidata, constante deste aviso, bem como fazer
referencia ao aviso deste procedimento concursal:
8.5 — A não apresentação dos documentos comprovativos da detenção
dos requisitos de admissão, bem como dos que sejam indispensáveis para
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efetuar a avaliação dos candidatos, nomeadamente a declaração prevista
na alínea e) do ponto 8.3 (quando aplicável), bem como o documento
comprovativo das habilitações literárias, determina a respetiva exclusão
do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação;
8.6 — A não apresentação dos restantes documentos determina a não
valorização, em termos curriculares, dos factos ou situações que por eles
deveriam ser comprovados.
8.7 — Os candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de
Vila Flor estão dispensados de apresentação dos documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, desde que expressamente refiram
que os mesmos se encontram arquivados no seu processo individual;
8.8 — No requerimento de candidatura, os candidatos portadores de
deficiência devem declarar, sob compromisso de honra:
a) O grau de incapacidade;
b) O tipo de deficiência;
c) Mencionar os meios de comunicação e expressão a utilizar no
processo de seleção.
8.9 — Em caso de mera irregularidade ou quando seja de admitir que
a não apresentação atempada dos documentos se tenha devido a causas
não imputáveis, a dolo ou a negligência do candidato, devidamente
comprovadas, o júri pode, por sua iniciativa ou a requerimento do
candidato, conceder um prazo suplementar razoável para apresentação
dos documentos.
9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos ou apresentação
de documentos falsos, serão punidas nos termos da lei.
9.1 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações que se
encontrem deficientemente comprovados.
9.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em requalificação, ocupem postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal da câmara municipal de Vila Flor, idênticos ao posto
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento
concursal.
10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do artigo 36.º Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e despacho do
Senhor Presidente de 19/02/2015, são métodos de seleção: Avaliação
Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.
10.2 — A Avaliação Curricular, visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação, tipo de
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
10.3 — A Entrevista de Profissional de Seleção visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiencia profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal
10.4 — Cada método de seleção é eliminatório, nos termos dos n.os 12
e 13 do artigo 18.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22/01.
10.5 — A ordenação final dos candidatos, que completem o procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de
0 a 20 valores, que resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, tendo em
conta a seguinte fórmula:
OF= (AC × 70 %) + (EPS × 30 %)
OF = Ordenação final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
11 — Composição do júri:
Ref. A, B e C: — Presidente: Luísa Maria Gonçalves-Técnica Superior
(Biblioteca e Documentação), da Câmara Municipal Vila Flor;
Vogais: Adelina Batista Teixeira — Técnica Superior (Sociologia) da
Câmara Municipal de Vila Flor, que substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos e Maria Rosário Sousa Alves Fontes, Coordenadora
Técnica da Câmara Municipal de Vila Flor.
Suplentes: Anabela Moura Marcelino — Técnica Superior (Engenharia Agronómica)da Câmara Municipal de Vila Flor e Cláudia Isabel
Vilares Carvalho Queijo —Técnica Superior (Gestão) da Câmara Municipal de Vila Flor;
Ref. D, E e F — Presidente: Luísa Maria Gonçalves-Técnica Superior
(Biblioteca e Documentação), da Câmara Municipal Vila Flor;
Vogais: Adelina Batista Teixeira — Técnica Superior (Sociologia)
da Câmara Municipal de Vila Flor, que substitui o presidente nas suas
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faltas e impedimentos e Maria Gorete Gonçalves Fernandes, Adjunta
do Agrupamento Escolas de Vila Flor.
Suplentes: Anabela Moura Marcelino— Técnica Superior (Engenharia
Agronómica) da Câmara Municipal de Vila Flor e Cláudia Isabel Vilares
Carvalho Queijo — Técnica Superior (Gestão) da Câmara Municipal
de Vila Flor;
Ref. G — Presidente: Luísa Maria Gonçalves — Técnica Superior
(Biblioteca e Documentação), da Câmara Municipal Vila Flor;
Vogais: Adelina Batista Teixeira — Técnica Superior (Sociologia)
da Câmara Municipal de Vila Flor, que substitui o presidente nas suas
faltas e impedimentos e Anabela Moura Marcelino — Técnica Superior
(Engenharia Agronómica) da Câmara Municipal de Vila Flor.
Suplentes: António Valdemar Tabuada Teixeira — Técnico Superior
(Engenharia Civil)da Câmara Municipal de Vila Flor e Claudia Isabel
Vilares Carvalho Queijo — Técnica Superior (Gestão) da Câmara Municipal de Vila Flor.
12 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal
(www.cm-vilaflor.pt) e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
13 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para
o preenchimento dos postos de trabalho em causa e para os efeitos do
disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01.
14 — Critério de ordenação preferência em caso de igualdade de
valoração — Será adotado o critério de ordenação preferencial estabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, na sua atual redação. Subsistindo o empate será dada preferência
pelo candidato de maior idade.
15 — As atas do júri, de onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
16 — A lista unitária de ordenação final, após aplicação dos métodos
de seleção, bem como a lista intermédia de classificação de cada um
dos métodos de seleção, após aplicação de cada método de seleção,
dos candidatos, será afixada no “Placard” da Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Vila Flor e ainda, disponibilizada
na página eletrónica da Câmara.
17 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente
aviso, o procedimento concursal, rege-se, designadamente, pelas disposições constantes da Lei n.º 35/2014, de 20/06, Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, na sua redação atual, Constituição da República Portuguesa
e Código do Procedimento Administrativo.
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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
17 de março de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Flor, Fernando Francisco Teixeira de Barros, Eng.º
308513305

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aviso n.º 3839/2015
João Fernando Brito Nogueira, Presidente da Câmara Municipal do
concelho de Vila Nova de Cerveira:
Torna público, nos termos e para os efeitos do artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, que, durante o período de 30 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, é submetido a
inquérito público a proposta de alteração do Aquamuseu do rio Minho,
que foi aprovada na reunião desta Câmara Municipal realizada no dia
25 de março corrente.
Durante este período poderão os interessados consultar a mencionada
Proposta de alteração do Regulamento no Serviço de Atendimento ao
Utente (Balcão Único) da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
e sobre ela serem formuladas, por escrito, as sugestões que se entendam,
e que deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira.
31 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brito Nogueira.

Proposta de Alteração do Regulamento
do Aquamuseu do Rio Minho
Nota Justificativa
O Aquamuseu do Rio Minho é um equipamento cultural da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, que pretende oferecer um serviço
público a toda a população.
Com a abertura de semelhante equipamento de utilização coletiva,
pretendeu-se dotar a população de um serviço público de reconhecida
necessidade e utilidade, destinado, nomeadamente, a facilitar o acesso
à cultura e ao lazer, contribuindo, assim, para elevar o nível cultural e
a qualidade de vida dos cidadãos
Como espaço aberto ao público, necessita de regras de funcionamento
e utilização a observar pelos seus utentes, para que os objetivos a que
se propõe sejam cumpridos. Nesse sentido, a presente proposta de alteração visa alterar os artigos 4.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do Regulamento
do Aquamuseu do Rio Minho.
Artigo 1.º
Os artigos 4.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do Regulamento do Aquamuseudo
Rio Minho passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
Visitas de grupos
1 — O número de pessoas que compõem o grupo é definido
aquando da marcação.
2 — Em regra as visitas de grupo não são guiadas podendo, no
entanto, haver visitas guiadas, desde que sejam solicitadas por escrito
e com uma antecedência mínima de oito (8) dias.
3 — Não são permitidas entradas simultâneas de mais de dois
grupos.
4 — (mantém a redação atual).
5 — (mantém a redação atual).
Artigo 10.º
Setor de mergulho
1 — O equipamento de mergulho é para uso exclusivo dos funcionários do Aquamuseu, no entanto pode ser utilizado, desde que
disponível, após prévia autorização dos Serviços Técnicos, e mediante
o pagamento da taxa referida no Capítulo VI, secção III da tabela
de Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais anexada ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vila
Nova de Cerveira, por estagiários, bolseiros, investigadores e alunos.
Os mergulhos devem estar relacionados com os objetivos, programas
e projetos do Aquamuseu.
2 — (mantém a redação atual).
Artigo 11.º
Equipamento científico, fotográfico e informático
1 — (mantém a redação atual).
2 — Os equipamentos referidos no número anterior, podem ser
utilizados, desde que disponíveis, após prévia autorização dos Serviços
Técnicos, e mediante o pagamento da taxa referida no Capítulo VI,
secção III da tabela de Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais anexada ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas
do Município de Vila Nova de Cerveira, por estagiários, bolseiros,
investigadores e alunos.
3 — (mantém a redação atual).
Artigo 12.º
Mapa de controlo
1 — (mantém a redação atual).
2 — O referido mapa de controlo deve ser entregue ao responsável pelos serviços técnicos, que por sua vez, elaborará um mapa
de controlo semanal e dele dará conhecimento ao chefe da Divisão
Sociocultural e Desportiva (DSD).
Artigo 13.º
Grupos funcionais do Aquamuseu
1 — O Aquamuseu está organizado em três grupos funcionais:
1.1:
a) Administração Geral (DSD);
(As restantes alíneas mantêm a redação atual).

