
Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 18 de dezembro de 2017  28549

Artigo 55.º

Cumprimento de Atos Processuais, Judiciais ou Outros

O cumprimento de atos processuais, judiciais ou outros, deve ser 
antecedido de comunicação ao seu superior hierárquico.

Artigo 56.º

A Continência

A continência é expressão de respeito e acatamento aos símbolos e 
instituições contidos na Constituição da República Portuguesa sendo 
também manifestação de respeito e consideração aos superiores hie-
rárquicos, aos seus semelhantes e subordinados, consistindo num ato 
de educação perante os cidadãos.

Artigo 57.º

Execução da Continência

1 — A continência executa -se de pé, e será iniciada pelo funcionário 
de inferior categoria hierárquica e correspondida pelo superior.

2 — Na execução da continência deve o agente observar o se-
guinte:

a) Ser efetuada com um gesto vivo, elevando a mão direita aberta, 
no prolongamento do antebraço, com os dedos estendidos e unidos de 
modo que a última falange do indicador vá ficar a tocar no sobrolho 
direito ou no ponto correspondente da cobertura da cabeça com a palma 
um pouco inclinada para baixo, o braço sensivelmente horizontal no 
alinhamento dos ombros;

b) Desfaz -se a continência levando energicamente o braço ao lado 
do corpo;

c) Se não se traz boné, toma -se uma atitude respeitosa, diri-
gindo natural e francamente a cara para a entidade que recebe o 
cumprimento.

d) Se o agente é portador de um objeto na mão direita, passa -o para 
a mão esquerda e faz a continência.

3 — Os Agentes que conduzam qualquer viatura, ou motociclo, não 
prestam continência.

4 — Nos serviços em que não é utilizado o uniforme, a continência 
será a referida na alínea c) do n.º 2.

5 — Em lugares fechados atua -se como está descrito nos números 
anteriores, segundo os casos, devendo levantar -se previamente e fazer 
de seguida a continência.

Artigo 58.º

Direito à Continência

1 — A Bandeira, o Estandarte e Hino Nacional, como símbolos da pá-
tria, estão acima de toda a hierarquia, tendo todos os agentes a obrigação 
de fazer -lhes a continência, quando uniformizados, e de se descobrirem 
e perfilarem, quando em trajo civil.

2 — Tem igualmente direito a continência, o Presidente da República, 
o Presidente da Assembleia da República, Ministros, Governador Civil, 
Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia e seus Vereadores.

3 — Todos os membros do Corpo da Polícia Municipal estão obriga-
dos a efetuar a continência aos seus superiores hierárquicos.

Artigo 59.º

Remissões

As remissões feitas para os preceitos que, entretanto, venham a ser 
revogados ou alterados, consideram -se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 60.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua 
publicação nos termos legais.
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 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Declaração de Retificação n.º 865/2017
Para os devidos efeitos, retifica -se o Despacho n.º 10162/2017, pu-

blicado na Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 22 novembro de 
2017, pelo que onde se lê «27 de outubro de 2017» deve ler -se «23 de 
outubro de 2017». Por não ter sido publicado no referido despacho a 
nota curricular, junta -se a mesma para os devidos efeitos.

Nota curricular

Dados Pessoais:

Nome: Cidália Maria Raposo dos Reis Figueiredo
Data de nascimento: 21 de maio de 1964
Naturalidade: Vila do Porto
Habilitações Académicas: 9.º ano de escolaridade
Morada: Golfeira, São Pedro.

Experiência profissional:

A 1 de abril 1984 — iniciou funções na Câmara Municipal como 
leitora cobradora dos serviços de águas;

De 1985 a 1997 exerceu as funções de escriturária datilógrafa e em 
diversas áreas.

Em 1997 iniciou funções na carreira administrativa sendo neste mo-
mento coordenadora técnica do mapa de pessoal da Câmara Municipal 
de Vila do Porto.

Em 10 de agosto de 1992, nomeada em regime de comissão de serviço 
como Secretária do Gabinete de Apoio pessoal à Presidência, cargo este 
que desempenha até à presente data.

E, em cumprimento do disposto no artigo 19.º do DL n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, vem Cidália Maria Raposo dos Reis Figueiredo, 
com CC 06974690 7ZY6 e NIF 170770141 declarar a inexistência de 
conflitos de interesse durante o seu exercício de funções de Secretária 
do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Vila do 
Porto, para o qual foi nomeada por despacho do Sr. Presidente de Câmara.

24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Hen-
rique Lopes Rodrigues.
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 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso n.º 15205/2017
Para os devidos efeitos torna -se público, que o procedimento concur-

sal, para contratação a termo certo para um lugar de assistente técnico —
ref.ª A) — Aviso n.º 14187/2016, publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 219, de 15 de novembro, foi anulado, por deliberação da 
Câmara Municipal, na sua reunião de 25 de setembro/2017, nos termos 
do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22.01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 -04, conjugado com o 
disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 -09 e 
na Lei n.º75/2013, de 12 -09.

Mais se torna público que a trabalhadora, desta Autarquia, com con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, com a categoria de Assistente 
Operacional — Maria Alcina Ribeiro Fernandes, rescindiu, a seu pedido, 
o respetivo contrato, com efeitos a 31 de agosto de 2017.

10 de outubro de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. André Filipe Oliveira de Castro.
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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES

Aviso n.º 15206/2017

Conclusão dos períodos experimentais
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de dois postos de trabalho, utilizando as reservas de recrutamento, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, aberto pelo Aviso n.º 9737/2016, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 150 - 5 de agosto e para os devidos efeitos, torna -se público 
que, após celebração de contrato com Jorge Paulo Neves Cabrita e Cátia 


