
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202204/0810
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Alijó
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.215,93€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As atividades serão desenvolvidas no âmbito das competências definidas para a 
carreira de técnico superior do regime geral e de acordo com o Anexo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP. Para além deste conteúdo funcional 
pretende-se que executem as seguintes tarefas: gerir os espaços municipais de 
acolhimento turístico e assegurar o bom acolhimento de turistas; propor e 
assegurar iniciativas que visem a divulgação turística do Município; organizar a 
informação turística e programar e executar ações de divulgação do artesanato e 
de outros produtos típicos locais; fomentar a articulação do Município com outras 
entidades regionais, nacionais ou mesmo internacionais com vista ao 
desenvolvimento turístico; gerir os protocolos na área turística; gerir os 
protocolos do município em matéria de serviço turístico educativo; dinamizar as 
relações dos espaços culturais e turísticos do município com o público, 
nomeadamente através da coordenação de ações do serviço educativo e turístico 
e da sua implementação.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Deliberação da Câmara Municipal de 11/03/2022

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em turismo ou outras da área
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Serviços Turismo

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Alijó

2 Rua General Alves 
Pedrosa, n.º 13

5070051 ALIJÓ Vila Real               
               

Alijó                     
             

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Alijó, Rua General Alves Pedrosa, n.º 13, 5070-051 Alijó
Contacto: 259957100

Data Publicitação: 2022-04-29
Data Limite: 2022-05-13

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da Republica n.º 82, II Serie, de 28/04/2022 e Pagina Oficial do Município 
de Alijó

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO - Abertura de procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com vista ao 
preenchimento de 2 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal do Município de Alijó José Rodrigues Paredes, Presidente da Câmara 
Municipal de Alijó, faz público que: 1. De acordo com o disposto no artigo 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 
de janeiro, torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal de 
11/03/2022, se encontra aberto procedimento concursal, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da publicitação integral do presente aviso na Bolsa de Emprego 
Público, para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
vista ao preenchimento de 2 postos de trabalho contemplados no mapa de 
pessoal do município para o ano 2022 na carreira de técnico superior na área de 
turismo. 2. Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante designada de LTFP), 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, Portaria n.º 125-A/2019, 30 de 
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12- A/2021, de 11 de janeiro 
(doravante designada de Portaria), e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro 
(Código do Procedimento Administrativo). 3. De acordo com solução 
interpretativa uniforme da Direção Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio 
de 2014, devidamente homologada pelo Senhor Secretario de Estado da 
Administração Local, em 15 de julho de 2014: “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.” 4. Nos termos do disposto no 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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atual, foi efetuada consulta à Comunidade Intermunicipal do Douro sobre a 
existência de pessoal em requalificação naquela entidade, a qual remeteu 
Declaração da não constituição da Entidade Gestora da Requalificação das 
Autarquias (EGRA). 5. Publicitação: O presente aviso encontra-se disponível na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) para consulta a partir do 1.º dia útil 
seguinte à publicação no Diário da República do extrato do aviso e na página 
eletrónica do Município de Alijó (www.cm-alijo.pt). 6. Local de Trabalho: situa-se 
na área do Município de Alijó. 7. Caracterização do posto de trabalho: as 
atividades serão desenvolvidas no âmbito das competências definidas para a 
carreira de técnico superior do regime geral e de acordo com o Anexo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP. Para além deste conteúdo funcional 
pretende-se que executem as seguintes tarefas: gerir os espaços municipais de 
acolhimento turístico e assegurar o bom acolhimento de turistas; propor e 
assegurar iniciativas que visem a divulgação turística do Município; organizar a 
informação turística e programar e executar ações de divulgação do artesanato e 
de outros produtos típicos locais; fomentar a articulação do Município com outras 
entidades regionais, nacionais ou mesmo internacionais com vista ao 
desenvolvimento turístico; gerir os protocolos na área turística; gerir os 
protocolos do município em matéria de serviço turístico educativo; dinamizar as 
relações dos espaços culturais e turísticos do município com o público, 
nomeadamente através da coordenação de ações do serviço educativo e turístico 
e da sua implementação. 8. Posicionamento remuneratório: a remuneração dos 
trabalhadores a recrutar será correspondente ao 15.º nível e 2.ª posição da 
tabela remuneratória, ou seja, 1.215,93€, de acordo com o previsto no artigo 
38.º da LTFP. 8.1. Em cumprimento do disposto no n.º 2 do citado artigo 38.º, 
os candidatos detentores de uma prévia relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, informam prévia e obrigatoriamente este Município do 
posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente à 
remuneração que auferem. 9. Quotas de Emprego: Os candidatos com 
deficiência têm preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. 10. Prazo de validade: o 
procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho 
em causa e para os efeitos no disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria. 11. 
Âmbito do recrutamento: 11.1. Ao abrigo da modalidade prevista no Mapa Anual 
de Recrutamentos Autorizados para 2022, e de acordo com o n.º 4 do artigo 
30.º da LTFP, podem candidatar-se trabalhadores com vínculo de emprego 
público a termo ou sem vínculo de emprego público. 11.2. Nos termos da 
Portaria, 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 da câmara municipal, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o presente procedimento. 11.3. Sem prejuízo das preferências 
legalmente estabelecidas, o recrutamento efetuar-se-á pela ordem prevista na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP. 12. Requisitos de Admissão: são 
admitidos ao concurso todos os candidatos que satisfaçam, até ao termo do 
prazo fixado para apresentação das candidaturas, os definidos no artigo 17.º da 
LTFP: a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, por Lei especial ou Convenção internacional, b) Ter 18 anos 
completos, c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 
o exercício das funções a que se candidata, d) Possuir a robustez física e o perfil 
psíquico indispensável ao exercício de funções, e) Ter cumprido as leis da 
vacinação obrigatória. 13. Habilitação académica: Os candidatos deverão ser 
detentores de licenciatura em turismo ou outras da área, não havendo a 
possibilidade de substituição dessa habilitação por formação ou experiência 
profissional, nos termos dos artigos 34.º e 86.º da LTFP. Os candidatos 
detentores de habilitação estrangeira devem comprovar o reconhecimento, 
equivalência ou registo de grau académico nos termos da legislação aplicável. 
14. Forma e prazo para apresentação de candidaturas: 14.1. Prazo: as 
candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis contados da data da 
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), através do 
preenchimento de formulário disponível na página eletrónica da Autarquia. 14.2. 
Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas, sob 
pena de exclusão, mediante preenchimento de formulário tipo de utilização 
obrigatória (formulário de candidatura a procedimento concursal), disponível na 
página eletrónica deste Município, em Município> Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais, devidamente datado e assinado. No formulário de 
candidatura deve constar, sob pena de não ser considerada, a identificação do 
procedimento e a referência inequívoca a que se candidata. As candidaturas 
deverão ser entregues: • pessoalmente, no Balcão Único de Atendimento, sito 
no Edifício da Câmara Municipal de Alijó, durante as horas normais de 
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expediente, de segunda a sexta-feira - 9H00/12H30 – 14H00/17H30. • através 
de correio registado, com aviso de receção, endereçadas ao Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Rua General Alves Pedrosa, n.º 13, 
5070-051 Alijó; • através de correio eletrónico para recursos.humanos@cm-
alijo.pt, sendo que o formulário de candidatura, bem como todos os documentos 
que o acompanham, deverão constituir um único ficheiro em formato PDF, sob 
pena de exclusão. 14.3. Documentos a apresentar, sob pena de exclusão, com o 
formulário tipo: a) Curriculum Vitae, atualizado, assinado e datado, que não 
exceda três folhas A4 dactilografadas, onde conste: habilitações literárias, 
qualificações profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos 
efetuados) e experiência em áreas funcionais específicas, principais atividades 
desenvolvidas e em que períodos, bem como documentos comprovativos da 
experiência e da formação profissional frequentada; b) Identificação dos dados 
do bilhete de identidade/cartão de cidadão (atualizados), número de 
identificação fiscal ou se preferir cópias dos documentos; c) Fotocópia legível do 
certificado comprovativo da habilitação académica; d) Para os candidatos já 
detentores de vínculo de emprego público: declaração do serviço onde exerce 
funções públicas reportada ao prazo para apresentação de candidaturas, onde 
conste a natureza do vínculo jurídico de emprego público, a carreira e categoria 
em que se encontra inserido, a descrição das funções que exerce, bem como a 
indicação da avaliação do desempenho qualitativa/quantitativa obtida no último 
ciclo de avaliação. Os trabalhadores do Município de Alijó não precisam de 
apresentar a declaração emitida pelo serviço público. 14.4. Assiste ao Júri a 
faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. Nos termos do disposto no n.º 
8 do artigo 20.º da Portaria, a não apresentação dos documentos referidos 
determinam a exclusão do candidato, se a falta dos mesmos impossibilitar a 
avaliação. 14.5. Os candidatos com deficiência devem declarar, sob compromisso 
de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo 
dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo. 14.6. As falsas 
declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua exclusão, 
independentemente do procedimento criminal, nos termos da lei penal. 14.7. A 
apresentação da candidatura fora do prazo atrás estipulado determina a 
exclusão do candidato do procedimento concursal. 15. Métodos de Seleção: nos 
termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 36.º da LGTFP, conjugado com 
o artigo 5.º da Portaria, serão aplicados os seguintes métodos de seleção 
obrigatórios: Prova de Conhecimentos e Avaliação Psicológica ou Avaliação 
Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências, consoante o universo dos 
candidatos e ainda, nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 6.º da Portaria, e 
Entrevista Profissional de Seleção como método de seleção facultativo. 15.1. 
Prova de Conhecimentos (PC): destinada a avaliar se, e em que medida, os 
candidatos dispõem das competências técnicas necessárias ao exercício da 
função. A prova de conhecimentos será escrita, de realização individual, de 
natureza teórica, específica, com possibilidade de consulta de materiais 
exclusivamente em suporte de papel. A prova de conhecimentos pode ser 
composta por questões de desenvolvimento, questões de escolha múltipla e 
questões diretas. A prova terá a duração de 120 minutos. 15.1.1. A prova de 
conhecimentos incide sobre a seguinte bibliografia/legislação: • Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro – Código do Procedimento Administrativo, na sua 
redação atual; • Lei n.º 169/99, de 18 de setembro – Regime Jurídico de 
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias; • Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril – Modernização Administrativa, na sua redação atual; • 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
na sua redação atual; • Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro – Código do Trabalho, 
na sua redação atual; • Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, na sua redação atual; • Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
dezembro – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública, na sua redação atual; • Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
– Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado, na sua redação atual; • Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto – adapta à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, na 
sua redação atual; • Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Alijó (publicado pelo Despacho n.º 2822/2022, na 2.ª 
série do Diário da República n.º 226, de 4/03/2022); • Constituição da República 
Portuguesa. Matérias Especificas: Questões relacionadas com as tarefas a 
desenvolver pelo posto de trabalho: • Decreto-lei n.º 191/2009, de 17 de agosto 
– Lei de Bases das Políticas Públicas de Turismo; • Lei 33/2013, de 16 de Maio – 
Regime jurídico da organização e funcionamento das entidades regionais de 
turismo; • Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março – Regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos; • 
Estratégia Portugal 2030 - Eixo Competitividade e coesão dos territórios do 
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interior: Agenda Temática “Um País Competitivo Externamente e Coeso 
Internamente" (ponto 3.4.2. - Competitividade e coesão na baixa densidade), 
disponível em: https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=
%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDC3NAEAkBRcpAUAAAA%3d. 15.2. A 
Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, se, através de técnicas de natureza 
psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às 
exigências do posto de trabalho a ocupar, podendo comportar uma ou mais 
fases, tendo como referência o perfil de competências previamente definido. A 
avaliação psicológica será valorada em cada fase intermédia do método, através 
das menções classificativas de apto e não apto. Na última fase do método, para 
os candidatos que o tenham completado, através dos seguintes níveis 
classificativos e respetiva classificação: elevado - 20,00 valores; bom - 16,00 
valores; suficiente -12,00 valores; reduzido - 8,00 valores e insuficiente - 4,00 
valores. 15.3. Os candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade, caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem 
como ao recrutamento de candidatos colocados em situação de requalificação 
que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 
competência ou atividade, os métodos de seleção a aplicar são, exceto quando 
afastados, por escrito, os seguintes: 15.3.1. Avaliação Curricular (AC): visa 
analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiencia adquirida e da 
formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. É expressa numa escala de 0 a 20 valores. 15.3.2. Entrevista de 
Avaliação de Competências (EAC): Visa obter informações sobre 
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função. O método é avaliado 
segundo níveis classificativos de elevado, bom, suficiente, reduzido e 
insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 
16, 12, 8 e 4 valores. 15.4. Entrevista profissional de seleção (EPS): Terá a 
duração aproximada de 20 minutos e visa avaliar, de uma forma objetiva e 
sistemática, a experiência 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. A entrevista profissional é avaliada segundo os 
níveis classificativos e respetiva classificação: elevado - 20 valores; bom - 16 
valores; suficiente - 12 valores; reduzido - 8 valores e insuficiente - 4 valores. O 
resultado final da entrevista profissional é obtido através da média aritmética 
simples das classificações dos parâmetros a avaliar. 15.5. Os métodos de seleção 
são aplicados num único momento, podendo, por motivos de operacionalidade e 
eficiência da aplicabilidade dos métodos de seleção, optar-se pela sua utilização 
faseada. A aplicação dos métodos de seleção, conforme seja num único 
momento ou faseadamente, será efetuada nos termos do disposto no artigo 7.º 
da Portaria. 15.6. No caso da aplicação dos métodos de seleção num único 
momento à totalidade dos candidatos, pode ainda o júri fasear a avaliação dos 
métodos de seleção, avaliando no método seguinte apenas os candidatos com 
aproveitamento obtido no método anterior, conforme previsto no n.º 2 do artigo 
7.º da Portaria. 15.7. Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem 
enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 
valores, nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria. 15.8. A falta de 
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à 
desistência do procedimento concursal. 15.9. Os candidatos admitidos serão 
convocados, por notificação nos termos previstos no artigo 10.º da Portaria, do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção. 15.10. A publicitação 
dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, 
ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações do 
empregador público e disponibilizada no seu sítio da internet, conforme previsto 
no artigo 25.º da Portaria. 15.11. A ordenação final dos candidatos, pela 
aplicação dos referidos métodos de seleção, será expresso na escala de 0 a 20 
valores e resultará das seguintes médias ponderadas: «PC45%+AP25%
+EPS30%» ou «AC45%+EAC25%+EPS30%» das classificações obtidas em cada 
um dos métodos. 15.12. Em situação de igualdade de valoração, entre 
candidatos, a ordenação final dos mesmos será efetuada segundo os critérios de 
preferência previstos no artigo 27.º da Portaria. Persistindo o empate entre os 
candidatos, a preferência de valoração será feita pela seguinte ordem: candidato
(a) com a classificação mais elevada no método entrevista profissional de 
seleção; candidato(a) com a mais elevada média final de licenciatura. 16. A lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é notificada, para efeitos 
de audiência prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria. 17. A lista 
unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação, é afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Alijó e 
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disponibilizada no seu sítio na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação, conforme o disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria. 18. 
Composição do Júri: Membros efetivos: Isabel Alexandra Resende Justo Lopes, 
Chefe da Unidade Orgânica Flexível de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 
da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, como Presidente, que será 
substituída pelo que lhe suceder nas suas faltas ou impedimentos; Fátima Maria 
Henrique de Barros, Chefe da Divisão de Estratégia e Empreendedorismo, como 
primeira vogal, e Maria Teresa Pereira Santos, técnica superior de recursos 
humanos, como segunda vogal, da Divisão de Gestão Organizacional, ambas da 
Câmara Municipal de Alijó. Membros suplentes: Sandra Sofia Gomes Pedrosa 
Pinto, técnica superior de direito da Divisão de Gestão Organizacional, como 
primeira vogal, e Luís Filipe Maneta Carvalho, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, como segundo vogal, ambos da Câmara Municipal de Alijó. 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 publicitadas na página eletrónica do Município. 
20. Política de igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 
01 de março, em cumprimento da alínea h) do art.º 9.º da CRP, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora promove ativamente uma política de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciado escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 21. Proteção de Dados Pessoais: na 
candidatura, o candidato presta as informações e o necessário consentimento 
para o tratamento dos dados pessoais, no ato de candidatura e com a estrita 
finalidade de recolha e integração na base de dados do procedimento concursal 
e pelo tempo que durar o procedimento concursal, nos termos do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados. Alijó, 12 de abril de 2022, O Presidente da Câmara 
Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes 
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