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 MUNICÍPIO DE LAGOS

Despacho n.º 11274/2017

Subdelegação de competências na coordenadora técnica
 da Secção Administrativa

 da Unidade Técnica de Obras Particulares
Ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 46.º Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, conjugado com o disposto no artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto (na versão recente da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), 
e eu, Coordenadora da Unidade Técnica de Obras Particulares, Cláudia 
Cristina Marreiros Gonçalves, subdelego na Coordenadora Técnica, 
Luísa Maria Duarte Costa e, na sua ausência ou impedimento, no fun-
cionário que a substitua, as competências que me foram delegadas, 
nesta data, pelo Sr. Chefe de Divisão de Urbanismo, Licenciamento e 
Fiscalização, para a prática dos atos que abaixo se indicam:

a) Emissão de certidões relativas a documentos ou processos arqui-
vados na respetiva unidade orgânica ou a pedidos informados pelos 
serviços e sobre os quais recaiu deliberação ou despacho (exceto quando 
contenham matéria confidencial ou reservada).

b) Conferição e autenticação de documentos.
c) Emissão de recibos comprovativos da receção de documentos, 

sempre que legalmente previsto ou solicitado.
d) Assinatura de correspondência eletrónica, bem como de telefaxes 

relativos aos assuntos respeitantes à Unidade Técnica de Obras Particu-
lares e que tenham caráter meramente informativo ou de expediente.

e) Triagem e encaminhamento interno e para os diversos serviços 
municipais, da correspondência e dos processos que correm pela Unidade 
Técnica de Obras Particulares, devendo os que se revistam de maior com-
plexidade e delicadeza ser sujeitos a despacho do Sr. Chefe da Divisão 
de Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização ou a meu despacho.

f) Assinatura da correspondência a expedir no âmbito dos processos 
relativos ao Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos, sem 
prejuízo de que o expediente que se repute de maior complexidade e 
delicadeza e o que for dirigido a altas entidades públicas ou privadas, 
seja sujeito à assinatura da Sr.ª Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Chefe da 
Divisão ou à minha, de acordo com os casos específicos.

O presente despacho produz efeitos imediatos e, nos termos do n.º 3 
do artigo 164.º do CPA, ratifico todos os atos que tenham sido praticados 
no âmbito dos poderes agora subdelegados.

Cumpram -se as formalidades legais com vista à publicação nos ter-
mos do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

20 de outubro de 2017. — A Coordenadora da Unidade Técnica de 
Obras Particulares, Cláudia Cristina Marreiros Gonçalves.

310969818 

 Despacho n.º 11275/2017

Subdelegação de competências na técnica superior, Eng.ª Cristina 
Maria Pereira da Luz Alves Costa

Ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 46.º Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, conjugado com o disposto no artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto (na versão recente da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), 
eu, Chefe da Divisão de Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização, José 
António Martins Silva, subdelego na Eng.ª Cristina Maria Pereira da Luz 
Alves Costa, as competências que me foram delegadas pela Senhora 
Presidente da Câmara, para a prática dos atos que abaixo se indicam, 
os quais, na sua ausência ou impedimento, serão por mim exercidos ou 
por quem me substitua:

a) Promover as diligências que propiciem respostas céleres às soli-
citações dos cidadãos, no âmbito da Unidade Técnica de Fiscalização, 
no que respeita às matérias relacionadas com a fiscalização ambiental, 
bem como aquelas que respeitam à fiscalização municipal, designa-
damente, quanto à ocupação da via pública, publicidade, horários de 
funcionamento dos estabelecimentos, máquinas de diversão, ruído, venda 
ambulante e outras, prestando esclarecimentos sobre o andamento dos 
processos, facultando informações, remetendo elementos, apresentando 
agradecimentos.

b) Assinar a correspondência a expedir e a prática de atos meramente 
instrutórios e de expediente relativos aos assuntos que correm pela Uni-
dade Técnica de Fiscalização, no que respeita às matérias referidas em a), 
sem prejuízo de que o expediente que se repute de maior complexidade 
e delicadeza e o que for dirigido a altas entidades públicas ou privadas, 

seja sujeito à assinatura da Sr.ª Presidente, dos Srs. Vereadores ou da 
minha, de acordo com os casos específicos.

O presente despacho produz efeitos imediatos e, nos termos do n.º 3 
do artigo 164.º do CPA, ratifico todos os atos que tenham sido praticados 
no âmbito dos poderes agora subdelegados.

Cumpram -se as formalidades legais com vista à publicação nos ter-
mos do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

20 de outubro de 2017. — O Chefe da Divisão de Urbanismo, Licen-
ciamento e Fiscalização, José António Martins Silva.

310969753 

 MUNICÍPIO DAS LAJES DO PICO

Aviso n.º 15458/2017
Para os devidos efeitos e nos termos dos n.os 4 a 6, do artigo 36.º, da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, notificam -se do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, por meu despacho de 12 de dezembro 
de 2017, todos os candidatos ao Procedimento concursal comum de 
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho na carreira geral 
de 1 Técnico Superior (Ambiente) e de 1 Técnico Superior (Música), 
previstos no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo, publicado no aviso n.º 8096/2017, 2.ª série 
do Diário da República n.º 137, de 18 de julho de 2017.

A lista unitária de ordenação final agora publicitada encontra -se 
afixada na secção de recursos humanos deste Município e na pá-
gina eletrónica em (www.cm -lajesdopico.pt), no separador arquivo 
“online” — documentos oficiais, recursos humanos, concursos 2017, 
Técnico Superior — Ambiente e Técnico Superior — Música, para 
poder ser consultada.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados:
Técnico Superior — Ambiente: Luisabela Machado Coutinho —

14,80 valores;
Técnico Superior — Música: Pedro Jorge Sobral dos Santos —

14,80 valores.
13 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Roberto Manuel Medeiros da Silva.
310993478 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 15459/2017
1 — Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado 
com a alínea a) do n.º 1 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, torna -se público que, na sequência da autorização concedida 
pela Câmara Municipal de Leiria, constante da deliberação proferida 
na sua reunião de 22 de dezembro de 2017, foi autorizada a abertura do 
seguinte procedimento concursal:

1.1 — Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em 
vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 01 posto de trabalho 
não ocupado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. 
pccr.010.2016):

a) Carreira/categoria: Técnico Superior;
b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 01;
c) Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou a executar: Na 

área de atividade de engenharia do ambiente, no âmbito das competên-
cias previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de 
Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de 
atividade, e com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, parece-
res e projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras 
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade e toma opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) nas 
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou 
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ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por 
eles responsável;

d) Local de trabalho: Localiza -se na Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Ambiente da Direção Municipal de Administração da 
Câmara Municipal de Leiria, e abrange a área do Concelho.

e) Horário de trabalho: O trabalho será prestado em 5 dias por semana, 
de segunda a sexta -feira, correspondendo os dias de descanso semanal 
obrigatório e complementar, respetivamente, o sábado e domingo.

2 — Constituição das relações jurídicas de emprego público:
a) Modalidade: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 e na primeira 
parte do n.º 4 do artigo 6.º da LTFP;

b) Posicionamento remuneratório: A determinação do posiciona-
mento remuneratório será efetuada de acordo com as regras constantes 
do artigo 38.º da LTFP, tendo lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, sendo a posição remuneratória de referên-
cia a correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria, nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única, no montante pecuniá-
rio € 1.201,48, com as eventuais limitações legais, designadamente as 
constantes da Lei do Orçamento do Estado;

c) Recrutamento: De entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
sendo efetuado pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos 
colocados em situação de requalificação, e, esgotados estes, dos restantes 
candidatos (cf. n.º 3 do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
LTFP). Caso da aplicação do princípio que antecede resulte a impossi-
bilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho, que 
o recrutamento se opere, a título excecional, nos termos do disposto no 
n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, de entre candidatos aprovados com vín-
culo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público 
previamente estabelecido;

d) Quota de emprego para candidatos com deficiência com grau de 
incapacidade funcional igual ou superior a 60 %: O candidato com 
deficiência tem preferência em caso de igualdade de classificação;

e) Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação”.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Requisitos relativos ao trabalhador previstos no artigo 17.º 

da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

3.2 — Habilitações académicas exigidas: É exigida a titularidade 
do grau académico de licenciatura na área de formação académica a 
seguir mencionada, insuscetível de substituição por adequada formação 
ou experiência profissional: Licenciatura na área da Engenharia do 
Ambiente;

3.3 — Outros requisitos de recrutamento previstos no n.º 1 do ar-
tigo 35.º da LTFP:

a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a execu-
tar diferente atribuição, competência ou atividade, da Câmara Municipal 
de Leiria;

b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a exe-
cutar qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou 
serviço ou que se encontrem em situação de requalificação;

c) Trabalhadores integrados em outras carreiras;
d) Trabalhadores que exerçam os respetivos cargos em comissão de 

serviço ou que sejam sujeitos de outros vínculos de emprego público por 
tempo determinado ou determinável e indivíduos sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida.

3.4 — A não titularidade dos requisitos previstos nos pontos 3.1. a 3.3. 
que antecedem, até à data limite fixada para a entrega de candidaturas, 
determina a exclusão dos candidatos.

Consideram -se ainda excluídos do respetivo procedimento os candi-
datos 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 
de Leiria idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

4 — Métodos de seleção obrigatórios e complementar:
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, e caso sejam apenas 
admitidos candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, serão utilizadas as provas de 
conhecimentos e/ou a avaliação curricular como único método de seleção 
obrigatório (cf. n.º 5 do artigo 36.º da LTFP).

4.1 — Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no recrutamento 
dos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se 
encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
é publicitado, ou que estejam em situação de requalificação e se tenham 
encontrado, por último, a cumprir ou a executar a atribuição, competência 
ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento é publicitado, são os que de seguida se indicam, exceto 
quando afastados, por escrito:

4.1.1 — Avaliação curricular (AC): Será aplicada e classificada 
conforme previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, conju-
gada com o disposto no artigo 11.º e no n.º 4 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) Elementos a considerar e a ponderar:
i) Habilitação académica (HA)| certificada pelas entidades competen-

tes: Doutoramento (20 valores), mestrado ou licenciatura pré -Bolonha 
(18 valores) ou licenciatura pós -Bolonha (16 valores), na área de en-
genharia do ambiente;

ii) Formação profissional (FP)| áreas de formação e de aperfeiçoa-
mento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da(s) função(ções), devidamente comprovada, 
a avaliar nos termos a seguir indicados: Mais de 90 horas (20 valo-
res), mais de 60 e até 90 horas (17 valores), mais de 30 e até 60 horas 
(14 valores), até 30 horas (10 valores), formação não relacionada/sem 
formação (08 valores);

iii) Experiência profissional (EP)| execução de atividade(s) inerente(s) 
ao posto de trabalho a ocupar, e o respetivo grau de complexidade, a 
avaliar nos termos a seguir indicados: Mais de 10 anos (20 valores), 
mais de 5 e até 10 anos (17 valores), mais de 3 e até 5 anos (14 valores), 
até 3 anos (10 valores);

iv) Avaliação de desempenho (AD)| avaliação do desempenho ob-
tida, relativa ao último período, não superior a três anos, em que foi 
cumprida ou executada atribuição, competência ou atividade idêntica 
à do(s) posto(s) de trabalho a ocupar, nos termos a seguir indicados: 
Desempenho relevante convertido em excelente (20 valores), desem-
penho relevante (17 valores), desempenho adequado (14 valores), o 
último período refere -se ao desempenho de atividade(s) relevante(s) 
mas é superior a 03 anos ou insuscetível de avaliação ou refere -se ao 
desempenho de atividade(s) irrelevante(s) (10 valores) e desempenho 
inadequado (08 valores);

b) Fórmula classificativa: É expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada um 
dos elementos a avaliar:

AC = (HA×20 %)+(FP×20 %)+(EP×20 %)+(AD×40 %)

c) O modelo de grelha classificativa aprovado encontra -se em anexo 
à ata de reunião do júri;

d) Sistema de ponderação para a valoração final: 40 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios, ou 70 %, caso seja 
aplicado apenas este método de seleção obrigatório.

4.1.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC): Será aplicada 
e classificada conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 36.º da 
LTFP, conjugada com o disposto no artigo 12.º e no n.º 5 do artigo 18.º, 
ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) Os comportamentos profissionais a analisar têm como referên-
cia o perfil de competências definido para o(s) posto(s) de trabalho a 
ocupar;

b) O modelo de guião da entrevista e a grelha de avaliação que traduz 
a presença ou a ausência dos comportamentos a analisar, são os que se 
encontram em uso na entidade pública ou privada que irá proceder à 
aplicação do método de seleção;

c) Sistema de ponderação para a valoração final: 30 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios.
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4.2 — Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no recrutamento 
dos demais candidatos, e, bem assim, dos referidos no ponto 4.1. que 
antecede que optem pela sua utilização, são os que de seguida se in-
dicam:

4.2.1 — Provas de conhecimentos (PC): Serão aplicadas e classifi-
cadas conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, 
conjugada com o disposto no artigo 9.º e no n.º 2 do artigo 18.º, am-
bos da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) Conteúdo de natureza genérica e específica, diretamente relacio-
nado com as exigências da função, incluindo o adequado conhecimento 
da língua portuguesa, nos termos a seguir indicados:

Com possibilidade de consulta da seguinte legislação, não anotada e 
não comentada, desde que efetuada em suporte de papel, disponível para 
impressão na página eletrónica do Diário da República em https://dre.
pt, e, nalguns casos, na página eletrónica do Município em http://www.
cm -leiria.pt:

i) Constituição da República Portuguesa: Constituição da República 
Portuguesa de 2 de abril de 1976, alterada, na redação da Lei constitu-
cional n.º 1/2005, de 12 de agosto;

ii) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 37 -A/2014, de 19 
de agosto, e alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei 
n.º 84/2015, de 7 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, e pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, conjugada com a Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 21/2009, de 
18 de Março, e alterada pela Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, pela 
Lei n.º 53/2011, de 14 de outubro, pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2012, de 23 de julho, 
pela Lei n.º 47/2012, de 29 de agosto, pela Lei n.º 69/2013, de 30 de 
agosto, pela Lei n.º 27/2014, de 8 de maio, pela Lei n.º 55/2014, de 25 de 
agosto, pela Lei n.º 28/2015, de 14 de abril, pela Lei n.º 120/2015, de 01 
de setembro, pela Lei n.º 8/2016, de 1 de abril, pela Lei n.º 28/2016, de 
23 de agosto, pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, pela Lei n.º 70/2017, 
de 14 de agosto e pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 28/2017, de 02 de outubro;

iii) Novo Código do Procedimento Administrativo: Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro;

iv) Princípios gerais de ação a que devem obedecer os serviços e 
organismos da Administração Pública na sua atuação face ao cidadão e 
normas vigentes no contexto da modernização administrativa: Decreto-
-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado, na redação do Decreto -Lei 
n.º 73/2014, de 13 de maio, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 30/2014, de 18 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, e Decreto -Lei n.º 74/2017, de 21 de junho;

v) Regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos: Lei n.º 26/2016, de 22 
de agosto;

vi) Regime jurídico das autarquias locais, estatuto das entidades 
intermunicipais, regime jurídico da transferência de competências do 
Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 
regime jurídico do associativismo autárquico: Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46 -C/2013, de 
01 de novembro, e pela Declaração de Retificação n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro, e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, e pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, conjugada com a Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 4/2002, de 06 de fevereiro, 
pela Declaração de Retificação n.º 9/2002, de 05 de março, e alterada 
pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, e atentas 
as revogações instituídas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

vii) Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública: Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 55 -A/2010, de 
31 de dezembro e pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, conjugada 
com o Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro;

viii) Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermuni-
cipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 01 de novembro, e alterada 
pela Lei n.º 82 -D/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho, pela Lei n.º 132/2015, de 4 de setembro, pela Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10/2016, 
de 25 de maio, e alterada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro;

ix) Bases da Política de Ambiente: Lei n.º 19/2014, de 14 de abril;
x) Lei Quadro das Contraordenações Ambientais: Lei n.º 50/2006, de 

29 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2009, de 31 de agosto e retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 70/2009, de 1 de outubro, e, alterada 

pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto e Decreto -Lei n.º 42 -A/2016, 
de 12 de agosto;

xi) Regulamento Geral do Ruído (RGR): Decreto -Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 
16 de março e alterado pelo Decreto -Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto;

xii) Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente: Decreto -Lei n.º 146/2006, 
de 31 de julho que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de ju-
nho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 31 de 
agosto;

xiii) Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios: Decreto -Lei 
n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 96/2008, de 9 de junho;

xiv) Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): 
Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-
-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto;

xv) Composição, modo de funcionamento e atribuições do Conse-
lho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental (CCAIA): Portaria 
n.º 172/2014, de 5 de setembro;

xvi) Requisitos e condições de exercício da atividade de verificador 
de pós -avaliação de projetos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA): Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria 
n.º 30/2017, de 17 de janeiro;

xvii) Requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apre-
sentar pelo proponente nas diferentes fases da Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) e aprovação do modelo de declaração de impacte 
ambiental (DIA): Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro;

xviii) Elementos que devem instruir os procedimentos ambientais 
previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), para 
a atividade pecuária: Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro;

xix) Elementos que devem instruir os procedimentos ambientais pre-
vistos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), para as 
atividades industriais ou similares a industriais, nomeadamente, ope-
rações de gestão de resíduos e centrais termoelétricas, exceto centrais 
solares: Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro;

xx) Regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a 
atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos apropriados 
à garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, 
procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, 
com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica 
originada nessas mesmas instalações: Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de 
abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 126/2006, de 3 de julho;

xxi) Regime da Avaliação e Gestão da Qualidade do Ar Ambiente: 
Decreto -Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelos Decreto -Lei 
n.º 43/2015, de 27 de março e n.º 47/2017, de 10 de maio;

xxii) Valores limites e os valores guias no ambiente para o dióxido 
de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido de 
carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guias para o ozono: 
Portaria n.º 286/93, de 12 de março, retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 91/93, de 31 de maio e ajustada pela Portaria n.º 1058/94, 
de 2 de dezembro;

xxiii) Novas regras para o cálculo da altura de chaminés e define as 
situações em que devem, para esse efeito, ser realizados estudos de dis-
persão de poluentes atmosféricos: Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2005, de 16 de maio;

xxiv) Limiares mássicos mínimos e os limiares mássicos máximos 
que definem as condições de monitorização das emissões de poluentes 
para a atmosfera: Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho, que vem substituir a tabela n.º 3 
do anexo à Portaria n.º 80/2006, e Declaração de Retificação n.º 63/2009, 
de 21 de agosto, que retifica a Portaria n.º 676/2009;

xxv) Valores Limite de Emissão de Aplicação Geral (VLE gerais) 
aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de 
abril: Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho, e Declaração de Retificação 
n.º 62/2009, de 21 de agosto, que retifica a Portaria n.º 675/2009;

xxvi) Valores Limite de Emissão (VLE) aplicáveis às instalações 
de combustão abrangidas pelo Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de abril: 
Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho;

xxvii) Nota técnica que regulamenta o envio para as entidades com-
petentes dos resultados do autocontrolo das emissões industriais para 
a atmosfera resultantes de medições em contínuo: Despacho n.º 79/95, 
de 12 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 
12 de janeiro de 1996;

xxviii) Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de 
julho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 41/2015, de 17 de 
setembro: aprova o Quadro Estratégico para a Política Climática (QE-
PiC), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 
(PNAC 2020/2030), a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020), determina os valores de redução das emis-
sões de gases com efeito de estufa para 2020 e 2030 e cria a Comissão 
Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC);
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xxix) Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de 
Leiria (EMAAC -L), publicitada na página eletrónica do Município de 
Leiria, em: http://www.cm -leiria.pt/frontoffice/pages/617?news_id=2616;

xxx) Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, Lim-
peza Urbana e Higiene Pública do Município de Leiria publicitada na 
página eletrónica do Município de Leiria, em: http://www.cm -leiria.
pt/uploads/writer_file/document/2758/Aviso_Regulamento.pdf;

xxxi) Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece a ter-
ceira alteração do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, constitui 
o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro;

xxxii) Regulamento (UE) n.º 1357/2014, da Comissão, de 18 de de-
zembro, o qual é obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados 
membros desde 1 de junho, substituindo o anexo III do RGGR;

xxxiii) Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020): 
Portaria n.º 187 -A/2014, de 17 de setembro;

xxxiv) Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 
2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro;

xxxv) Regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias 
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e -GAR), a emitir no Sis-
tema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER): Portaria 
n.º 145/2017, de 26 de abril;

xxxvi) Princípios e as normas aplicáveis à gestão de embalagens e 
resíduos de embalagens: Decreto -Lei n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 48/2015, de 10 de abril, e alterado 
posteriormente pelo Decreto -Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro;

xxxvii) Regras de funcionamento dos sistemas de consignação apli-
cáveis às embalagens reutilizáveis e às não reutilizáveis, bem como as 
do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis: 
Portaria n.º 29 -B/98, de 15 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 158/2015, 
de 29 de maio;

xxxviii) Regime Jurídico da Gestão de Óleos Alimentares Usados 
(OAU), produzidos pelos sectores industrial, da hotelaria e restau-
ração (HORECA) e doméstico: Decreto -Lei n.º 267/2009, de 29 de 
setembro;

xxxix) Lista de resíduos com potencial de reciclagem e ou valorização: 
Portaria n.º 345/2015, de 12 de outubro;

xl) Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e óleos 
usados, assumindo como objetivo prioritário a prevenção da produção, 
em quantidade e nocividade, desses resíduos, seguida da regeneração e de 
outras formas de reciclagem e de valorização: Decreto -Lei n.º 153/2003, 
de 11 de julho, revogados o n.º 3 do artigo 15.º, o n.º 1 do artigo 16.º, 
o artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 22.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º 
e o artigo 29.º, pelo Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (nova redação 
aos artigos 2.º, 4.º, 6.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º);

xli) Normas de segurança e identificação para o transporte de óleos 
usados: Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro;

xlii) Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus e pneus 
usados: Decreto -Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 43/2004, de 02 de março (altera os artigos 4.º, 9.º e 17.º), e pelo 
Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (altera os artigos 16.º, 17.º, 18.º 
e 19.º e revoga o artigo 13.º);

xliii) Regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras 
ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados 
resíduos de construção e demolição ou (RCD), compreendendo a sua 
prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação: Decreto-
-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, 
de 17 de junho;

xliv) Modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o 
transporte de resíduos de construção e demolição (RCD): Portaria 
n.º 417/2008, de 11 de junho;

xlv) Normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto e 
para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de 
construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente 
e da saúde humana: Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, com a 
redação dada pelo artigo 14.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, 
aos artigos 7.º e 8.º, respetivamente;

xlvi) Procedimentos a adotar no âmbito da gestão, tratamento e disponi-
bilização da informação decorrente da aplicação da Portaria n.º 40/2014, 
de 17 de fevereiro: Despacho n.º 10401/2015, de 7 de setembro;

xlvii) Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de veículos e de 
veículos em fim de vida, adiante designados abreviadamente por VFV, 
e seus componentes e materiais, transpondo para o ordenamento jurídico 
interno a Diretiva n.º 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 18 de Setembro: Decreto -Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 178/2006, de 05 de setembro, pelo Decreto-
-Lei n.º 64/2008, de 8 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 98/2010, de 11 de 

agosto, pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, pelo Decreto -Lei 
n.º 1/2012, de 11 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 12 -A/2012, de 9 de março, e, pelo Decreto -Lei n.º 114/2013, de 7 
de agosto;

xlviii) Código da Estrada atualizado;
xlix) Modelo do certificado de destruição de veículos em fim de vida, 

a emitir pelos operadores de desmantelamento: Despacho n.º 9276/2004 
(2.ª série), de 10 de maio;

l) Regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrónicos (REEE): Decreto -Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro;

li) Regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais 
(pedreiras): Decreto -Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e repu-
blicado pelo Decreto -Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro e Declaração 
de Retificação n.º 108/2007, de 11 de dezembro;

lii) Fixa os valores das taxas devidas pela prática dos atos previstos no 
regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras): 
Portaria n.º 1083/2008, de 24 de setembro;

liii) Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos 
recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os loca-
lizados no espaço marítimo nacional: Lei n.º 54/2015, de 22 de junho;

liv) Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Dire-
tiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 
sustentável das águas: Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e 
republicada pelo Decreto -Lei n.º 130/2012, de 22 de junho;

lv) Regime da utilização dos recursos hídricos: Decreto -Lei 
n.º 226 -A/2007, de 31 de maio, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos -Leis n.os 391  -A/2007, de 21 de dezembro, 93/2008, de 4 de 
junho, 107/2009, de 15 de maio, 245/2009, de 22 de setembro e 82/2010, 
de 2 de julho, e, Lei n.º 44/2012 de 29 de agosto;

lvi) Normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes 
das atividades pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do 
licenciamento das atividades de valorização agrícola ou de transformação 
dos efluentes pecuários, assim como as normas regulamentares relati-
vas ao armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes 
orgânicos: Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, alterada pela Portaria 
n.º 114 -A/2011, de 23 de março;

lvii) Regime económico e financeiro dos recursos hídricos: Decreto-
-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2017, de 3 de maio;

lviii) Regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), que visa a 
simplificação dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambien-
tais, regulando o procedimento de emissão do Título Único Ambiental 
(TUA): Decreto -Lei n.º 75/2015, de 11 de maio.

b) Sob a forma escrita, de natureza teórica, de realização individual, 
em suporte de papel, comportando apenas 01 fase e com a duração de 
02 horas, com 30 minutos de tolerância;

c) Constituída por: 15 questões (Q) de escolha múltipla, cotadas 
para 1 valor cada, destinadas a avaliar os conhecimentos profissionais, 
e por 02 questões de desenvolvimento, cotadas para 2,5 valores cada, 
destinadas a avaliar as competências técnicas;

d) O modelo de grelha classificativa aprovado encontra -se em anexo 
à ata de reunião do júri;

e) Sistema de ponderação para a valoração final: 40 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios, ou 70 %, caso seja 
aplicado apenas este método de seleção obrigatório.

4.2.2 — Avaliação psicológica (AP): Será aplicada e classificada 
conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, conjugada 
com o disposto no artigo 10.º e no n.º 3 do artigo 18.º, ambos da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) As aptidões e ou as competências comportamentais a avaliar têm 
como referência o perfil de competências definido para o(s) posto(s) 
de trabalho a ocupar;

b) Pode comportar mais de 01 fase;
c) O modelo de ficha individual e os níveis de graduação de cada uma 

das aptidões e ou competências comportamentais a avaliar, são os que 
se encontram em uso na entidade pública ou privada que irá proceder à 
aplicação do método de seleção;

d) Sistema de ponderação para a valoração final: 30 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios.

4.3 — O método de seleção complementar a aplicar no recrutamento, 
independentemente da origem dos candidatos, é o que de seguida se 
indica:

4.3.1 — Entrevista profissional de seleção (EPS): Será aplicada con-
forme previsto no n.º 4 do artigo 36.º da LTFP, conjugado com o disposto 
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no artigo 13.º e n.os 6 e 7 do artigo 18.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, respetivamente, com 
as seguintes especificidades:

a) Parâmetros a avaliar:
i) Experiência profissional (EP): Adequabilidade e desenvolvimento;
ii) Aspetos comportamentais relacionados com a capacidade de comu-

nicação (CC): Expressão, adaptabilidade, assertividade e respeito;
iii) Aspetos comportamentais relacionados com a capacidade de re-

lacionamento interpessoal (CRI): Trato, correção e bom senso e auto-
confiança e integração;

iv) Capacidade de motivação e interesse profissional (CMIP): Dis-
posição, dedicação e envolvimento;

b) Duração aproximada de 20 minutos;
c) É pública, podendo a ela assistir todos os interessados, sendo o 

local, data e hora da sua realização atempadamente afixados em local 
visível e público das instalações da Câmara Municipal de Leiria e dis-
ponibilizados na página eletrónica do Município;

d) É avaliada segundo os níveis classificativos de elevado (20 valo-
res), bom (16 valores), suficiente (12 valores), reduzido (08 valores) 
e insuficiente (04 valores), resultando a classificação a atribuir a cada 
parâmetro de avaliação de votação nominal e por maioria;

e) Fórmula classificativa: Expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos 
elementos a avaliar:

EPS = (EP+CC+CRI+CMIP)/4

f) O modelo de ficha individual encontra -se em anexo à ata de reu-
nião do júri;

g) Sistema de ponderação do método de seleção para a valoração 
final: 30 %, caso seja(m) aplicado(s) um ou os dois método(s) de seleção 
obrigatório(s).

4.4 — Consideram -se excluídos do respetivo procedimento os can-
didatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores num dos 
métodos ou fases de seleção, bem como aqueles que não compareçam 
à aplicação dos métodos que exijam a sua presença.

A ata do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetivas 
ponderações de cada um dos métodos de seleção a utilizar, as grelhas 
classificativas e os sistemas de valoração final dos métodos, serão fa-
cultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada 
nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011.

5 — Composição e identificação do júri designado para a tramitação 
do procedimento:

i) Presidente: o Professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Instituto Politécnico de Leiria, Sr. Professor Doutor João António 
Esteves Ramos;

ii) Vogais efetivos: a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Econó-
mico e Ambiente, Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Fazenda Campos Morais 
e a Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
Sr.ª Eng.ª Maria Fernanda Rodrigues Guapo;

iii) Vogais Suplentes: o Chefe de Divisão de Exploração e Conser-
vação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, 
Sr. Eng.º Marco António Amorim Aguiar e a técnica superior (área 
gestão de recursos humanos), Sr.ª Dr.ª Alexandra Margarida de Almeida 
Rodrigues Marques Ferreira;

O presidente do júri acima identificado será substituído, nas suas 
faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo.

6 — Formalização de candidaturas:
6.1 — Prazo, forma e local de apresentação:
a) Prazo: 10 dias úteis, contados da data da presente publicação;
b) Forma: Em suporte de papel, mediante o preenchimento de formu-

lário tipo, de utilização obrigatória, disponível junto do Balcão Único de 
Atendimento da Câmara Municipal de Leiria ou na página eletrónica do 
Município em http://www.cm -leiria.pt, acompanhado da documentação 
indicada no ponto 6.2. que se segue;

c) Local: Pessoalmente, no Balcão Único de Atendimento da Câmara 
Municipal de Leiria, durante o horário normal de funcionamento, nos 
dias úteis das 09h00 m às 16h30 m, ou remetida por correio registado, 
com aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 
Leiria, para o endereço postal da Câmara Municipal de Leiria, a saber: 
Câmara Municipal de Leiria, Largo da República, 2414 -006 Leiria, em 
ambos os casos, até à data limite indicada na alínea a) que antecede.

Não é admissível a formalização de candidaturas ou o envio de do-
cumentos por correio eletrónico.

6.2 — Documentos exigidos para admissão: As candidaturas deve-
rão ser instruídas com os documentos necessários à comprovação da 
titularidade dos requisitos legalmente previstos, nos termos a seguir 
indicados:

a) Documento comprovativo dos requisitos indicados no ponto 3.1. 
que antecede, bastando que os candidatos declarem, no formulário tipo, 
que reúnem os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP;

b) Documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.2. que 
antecede, bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples do 
certificado de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito;

c) Sendo o caso, documento comprovativo dos requisitos indicados no 
ponto 3.3. que antecede, bastando que os candidatos entreguem declara-
ção, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo correspondente 
órgão ou serviço, da qual conste inequivocamente a relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e 
categoria de que sejam titulares, da atividade que executam e do órgão 
ou serviço onde exercem funções, bem como da posição remuneratória 
correspondente à remuneração auferida; caso seja aplicável o método de 
seleção avaliação curricular, da declaração deverá ainda constar o tempo 
de exercício de funções na função pública, carreira e categoria (em anos, 
meses e dias), e no cumprimento ou execução da atribuição, competência 
ou atividade caraterizadoras dos postos de trabalho objeto do presente 
procedimento, contendo a pormenorização das tarefas exercidas, a ava-
liação do desempenho relativa ao último período, não superior a três 
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 
ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar, com referência 
à respetiva escala, e/ou período não avaliado a que tenha sido atribuído 
1 ponto por cada ano, e/ou eventual não atribuição;

d) Fotocópia simples do Bilhete de Identidade e Cartão Fiscal de 
Contribuinte, ou do Cartão de Cidadão ou outro(s) documento(s) 
equivalente(s);

Os documentos acima exigidos são solicitados pelo júri à Unidade 
de Recursos Humanos e àquele entregues oficiosamente, no caso dos 
candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Leiria.

A não apresentação dos documentos previstos nas alíneas a) a d) que 
antecedem, até à data limite fixada para a entrega de candidaturas, de-
termina a exclusão dos candidatos, sem prejuízo do disposto nos n.os 10 
e 11 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011;

6.3 — Documentos exigidos para avaliação: Sendo o caso, as candida-
turas deverão ser instruídas com os documentos necessários à avaliação 
dos candidatos, nos termos a seguir indicados:

a) Currículo profissional, devidamente atualizado, detalhado e organi-
zado de forma a facilitar e a possibilitar a correta aplicação dos métodos 
de seleção, devendo ser acompanhado por:

b) Fotocópia simples dos documentos comprovativos dos factos aí 
referidos, designadamente dos relativos à formação profissional fre-
quentada com indicação do número de horas, sem prejuízo do disposto 
no n.º 4 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011.

Os documentos comprovativos dos factos indicados no currículo são 
solicitados pelo júri à Unidade de Recursos Humanos e àquele entregues 
oficiosamente, no caso dos candidatos que exerçam funções na Câmara 
Municipal de Leiria, desde que expressamente refiram que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

6.4 — Documentos necessários à aplicação da quota de emprego: 
Nos casos aplicáveis, a candidatura deverá ser instruída com o docu-
mento necessário à aplicação da quota de emprego, nos termos a seguir 
indicados:

a) Documento comprovativo do requisito que conduz à aplicação do 
disposto na alínea d) do ponto 2 que antecede, bastando que os candi-
datos declarem, no requerimento, sob compromisso de honra, o tipo de 
deficiência e o grau de incapacidade possuídos, devendo igualmente 
mencionar todos os elementos necessários para que o processo de seleção 
possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às respetivas capacidades 
de comunicação/expressão.

6.5 — A apresentação de documentos falsos na instrução da candi-
datura determina a participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento disciplinar e, ou, penal.

7 — Consultas prévias — no âmbito do procedimento prévio de re-
crutamento de trabalhadores em situação de requalificação não tem de 
ser consultada a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas — INA, na qualidade de entidade gestora do sistema 
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de requalificação (solução interpretativa uniforme n.º 5 da reunião de 
coordenação jurídica, de 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014). 
A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria confirmou, em 13 de 
dezembro de 2016, que não procedeu à constituição da entidade gestora 
do sistema de requalificação para as autarquias locais. Enquanto entidade 
gestora subsidiária, a Câmara Municipal de Leiria não aprovou listas 
nominativas de trabalhadores a colocar em situação de requalifica-
ção. A Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas — INA, enquanto entidade centralizada para a constituição 
de reservas de recrutamento, confirmou, em 13 de dezembro de 2016, 
que não existem candidatos em reserva de recrutamento com o perfil 
adequado, em virtude de não terem decorrido, ainda, procedimentos 
concursais para a constituição de reservas de recrutamento.

8 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
aviso, o procedimento rege -se pelas disposições previstas na Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2004, 
de 20 de junho, e na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

29 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Raul Castro.
310968302 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 15460/2017

Renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara datado de 28 de setembro de 2017, foi renovada a 
comissão de serviço do Chefe de Divisão de Limpeza e Higiene Pública, 
Eduardo José Guerreiro dos Santos, pelo período de três anos, a partir 
de 01 de outubro de 2017, ao abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado 
com o n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
atual redação, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, cuja nota curricular infra se indica.

Nota Curricular
Nome: Eduardo José Guerreiro dos Santos.
Licenciatura: Engenharia Civil (Faculdade de Ciência e Tecnologia, 

F.C.T.U.C. da Universidade de Coimbra)
Formação Profissional:
“Autocad 2D”, SUL ENSINO,
“Projetista de Redes de Gás”, Instituto Tecnológico do Gás;
“Digitalização e Tratamento de Imagem”, ANJE;
“Internet”, ANJE;
“Empreitadas e Fornecimento de Obras Públicas: Revisão de Preços 

e Demais Aspectos Técnicos” AMAL;
“Autocad 3D”, AMAL;
“Técnicas de Liderança”, AMAL;
“Cidades e Vilas Com Mobilidade Para Todos”, APPLA;
“Novo Regime de Revisão de Preços”, ITIC;
“Conservação e Reabilitação de Pavimentos Rodoviários”, FUN-

DEC;
“Empreitadas e Fornecimentos de Obras Públicas: Execução e Fis-

calização de Obras”, AMAL;
“Aplicação do Novo RCCTE (Decreto -Lei n.º 80/2006)”, ITCONS, 

7 Horas
“Gestão e Fiscalização Ambiental em Obras (Plano de Gestão Am-

biental)”, AMAL;
“Guia — Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, Instituto de Ci-

dades e Vilas com Mobilidade;
“Novo Código da Contratação Pública”, SIGNIFICADO;
“Apresentação da Plataforma de Contratação Pública SaphtyGov”, 

C.M.L”;
“A Nova Norma ISO 9001 e ISO 14001”, SIGIFICADO.

Seminários:
“Gestão de Contratos de Obras Públicas”, Governo Província 

Benguela, — Palestrante
“Superação Técnica dos Quadros Administrativos”, Governo Pro-

víncia Benguela;
“Workshop 3M — Produtos Retrofletires e a Segurança Rodoviária”, 

MASITRAVE;
“Seminário Internacional “Avaliação e Comunicação da Sustenta-

bilidade”, CCDR;
“IV Seminário em Sinalização e Segurança Rodoviária”, AFESP;

“Lei do Orçamento do Estado 2017 — Implicação nas Autarquias 
Locais”, AMAL.

Experiência profissional:
De 01 -10 -2014 até ao presente: Chefe da Divisão de Higiene Pública 

e Resíduos Sólidos/Divisão de Limpeza e Higiene Pública da Câmara 
Municipal de Loulé;

De 23 -12 -2013 até 30 -09 -2014: Chefe da Divisão de Higiene Pública 
e Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Loulé (Nomeado em regime 
de substituição pelo Despacho 20/P/2013 de 23 de dezembro);

De 2000 até 23 -12 -2013: Engenheiro Civil na Câmara Municipal de 
Loulé (Divisão de Mobilidade, Rede Viária e Trânsito do Departamento 
de Obras e Infra -Estruturas Municipais);

De 1996 até 2000: Assessor do Governo da Província de Benguela/
Angola na área técnica da engenharia civil.

17 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Vítor Aleixo.

310966042 

 Aviso n.º 15461/2017

Projeto de Alteração do Plano Diretor Municipal de Loulé
Adequação ao RERAE

Período de discussão pública
Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de 

Loulé, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
na redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, em 
articulação com o n.º 2 do artigo 12.º do Regime Extraordinário de Regu-
larização das Atividades Económicas (RERAE), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho, torna público que, na sequência da deliberação tomada pela 
Câmara Municipal de Loulé, na reunião de 22 de setembro de 2017, se 
encontra em fase de discussão pública, pelo prazo de quinze (15) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publicação no Diário 
da República do presente Aviso, o Projeto de alteração ao regulamento 
do Plano Diretor Municipal (PDM), com a redação atual conferida 
pelo Aviso n.º 7430/2017, de 3 de julho (retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 608/2017, de 15 de setembro).

Mais se torna público que, o referido Projeto de Regulamento e demais 
documentação anexa poderá ser consultado nos seguintes locais:

Câmara Municipal de Loulé (Paços do Concelho) e na Divisão de 
Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro (DPIGC);

Sítio da Internet da Câmara Municipal: http://www.cm -loule.pt/

Quaisquer reclamações e sugestões, observações e pedidos de es-
clarecimentos deverão ser dirigidos, por escrito, A/c do Presidente da 
Câmara Municipal de Loulé, Praça da República — 8104 -001 Loulé, 
pelo correio ou através do endereço eletrónico cmloule@cm -loule.
pt com indicação expressa em “assunto” de “Projeto de alteração ao 
regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM)” e com a identificação 
e morada de contacto do signatário.

23 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel 
Gonçalves Aleixo.

Deliberação
A Câmara Municipal de Loulé deliberou, por maioria, em 22 de 

novembro de 2017:
a) Tomar conhecimento da ata da conferência procedimental e dos 

respetivos pareceres que a acompanham;
b) Aprovar o projeto de alteração do regulamento do PDM de Loulé;
c) Determinar a abertura do período de discussão pública do projeto 

de alteração do regulamento do PDM de Loulé, por um período de 
15 dias úteis, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 12.º do RERAE;

d) Publicitar a deliberação no Diário da República e proceder à sua 
divulgação na comunicação social e no sítio eletrónico do Município, 
nos termos do n.º 1 do artigo 89.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º, 
ambos do RJIGT, em articulação com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º 
do RERAE;

e) Dar conhecimento do teor da deliberação à Assembleia Municipal 
de Loulé;

f) Dar conhecimento do teor da deliberação às Juntas de Freguesia;
g) Dar conhecimento do teor da deliberação às entidades representadas 

na conferência procedimental;


