
 
 

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 
emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado para o preenchimento de quinze postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal do Município de Gavião – Aviso n.º 7413/2018 de 1 

de junho 
 

Conforme referido no ponto 16.1 do aviso de abertura acima referido, as provas de conhecimento 
das varias referências terão em conta os diplomas legais abaixo indicados, na sua redação atual, 
que poderão ser consultados em suporte de papel, desde que não anotados ou comentados. 
 

Diplomas Legais 
 

Referência A: Técnico Superior de Gestão: 

a) Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 
- https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1  

b) Regime Jurídico das Autarquias Locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/75/2013/p/cons/20161228/pt/html  

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/35/2014/p/cons/20170816/pt/html  

d) Código dos Contratos Públicos na sua atual redação – Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro 
atualizado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/18/2008/p/cons/20180515/pt/html  

e) Código do Procedimento Administrativo – Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/4/2015/p/cons/20150107/pt/html  

f) Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/8/2012/p/cons/20150317/pt/html  

g) Regulamentação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - Decreto-Lei n.º 
127/2012, de 21 de junho; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/127/2012/p/cons/20150602/pt/html  

h) Sistema de Normalização Contabilística - Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/192/2015/09/11/p/dre/pt/html  

i) Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional - Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas - Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho; 
- http://data.dre.pt/eli/port/189/2016/07/14/p/dre/pt/html  

j) Modelos de anúncio aplicáveis aos procedimentos pré-contratuais previstos no CCP - 
Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro; 
- http://data.dre.pt/eli/port/371/2017/p/cons/20171214/pt/html  
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k) Regras e os termos de apresentação dos documentos de habilitação do adjudicatário no 
âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos - Portaria n.º 372/2017, de 14 
de dezembro; 
- http://data.dre.pt/eli/port/372/2017/p/cons/20171214/pt/html  

l) Funcionamento e gestão do portal dos contratos públicos «Portal BASE» - Portaria n.º 
57/2018, de 26 de fevereiro; 
- http://data.dre.pt/eli/port/57/2018/p/cons/20180329/pt/html  

m) Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais «POCAL» - Decreto-Lei n.º 54-A/1999, 
de 22 de fevereiro; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/54-a/1999/02/22/p/dre/pt/html  

n) Despacho n.º 1367/2013 de 22 de janeiro – Regulamento da Estrutura Orgânica, atribuições 
e Competências, das Unidades e Subunidades Orgânicas do Município de Gavião. 
- https://dre.pt/application/file/a/1630445  

 
Referência B: Assistente Operacional para o Gabinete Técnico Florestal: 

a) Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 
- https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1  

b) Regime Jurídico das Autarquias Locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/75/2013/p/cons/20161228/pt/html  

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/35/2014/p/cons/20170816/pt/html  

d) Medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios - Decreto-Lei n.º 124/2006; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/124/2006/p/cons/20180214/pt/html  

e) Transferência e atribuições do Municípios do continente em matéria de constituição e 
funcionamento dos gabinetes técnicos florestais – Lei n.º 20/2009, de 12 de maio;  
- http://data.dre.pt/eli/lei/20/2009/05/12/p/dre/pt/html  

f) Despacho n.º 1367/2013 de 22 de janeiro – Regulamento da Estrutura Orgânica, atribuições 
e Competências, das Unidades e Subunidades Orgânicas do Município de Gavião. 
- https://dre.pt/application/file/a/1630445  

 

Referência C: Assistente Operacional para o Serviço de Cultura Desporto e Recreio: 

a) Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 
- https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1  

b) Regime Jurídico das Autarquias Locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/75/2013/p/cons/20161228/pt/html  

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/35/2014/p/cons/20170816/pt/html  

d) Quadro de Transferência de Competências para os municípios em matéria de educação – 
Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho; 
- http://data.dre.pt/eli/dec-lei/144/2008/p/cons/20171229/pt/html  

e) Despacho n.º 1367/2013 de 22 de janeiro – Regulamento da Estrutura Orgânica, atribuições 
e Competências, das Unidades e Subunidades Orgânicas do Município de Gavião. 
- https://dre.pt/application/file/a/1630445  
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Referências D, E, F, G, e H: Assistente Operacional Carpinteiro, Calceteiro, 
Serralheiro, Servente e Motorista: 

a) Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 
- https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1  

b) Regime Jurídico das Autarquias Locais – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/75/2013/p/cons/20161228/pt/html  

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
- http://data.dre.pt/eli/lei/35/2014/p/cons/20170816/pt/html  

d) Despacho n.º 1367/2013 de 22 de janeiro – Regulamento da Estrutura Orgânica, atribuições 
e Competências, das Unidades e Subunidades Orgânicas do Município de Gavião. 
- https://dre.pt/application/file/a/1630445  
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