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 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 10774/2017

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado e Nomeação do Júri do Período

Experimental — Técnico Superior — Arquitetura

Em cumprimento com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, n sua atual redação, torna -se público 
que, na sequência do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira/catego-
ria de Técnico Superior, aberto por aviso n.º 9708/2016, publicado 
no Diário da República n.º 150, 2.ª série, de 5 de julho de 2016, e 
após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com Sofia da Silva 
Vieira Carvalho de Araújo, Raquel Margarida Nunes Lourenço e João 
Pedro Antunes Dias, com a remuneração mensal correspondente à 
2.ª posição, nível 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, ao qual está associado o montante 
pecuniário de 1 201,48€.

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º do anexo à Lei 
n.º 35.º/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, o júri do período 
experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Ana Margarida Lopes Timóteo Santos — Técnica 
Superior — Arquiteta na Câmara Municipal de Castelo Branco.

Vogais efetivos — Hugo Pedro Alves da Silva — Técnico Supe-
rior — Eng.º Civil e Elisabete Pereira Leão — Técnico Superior — Engª 
Civil na Câmara Municipal de Castelo Branco.

O período experimental que tem início a 01 de agosto de 2017, tem 
a duração de 180 dias, e será avaliado de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF = (0,50 x ER) + (0,40 x R) + (0,10 x FP)

sendo que:

CF = Classificação final
ER = Elementos recolhidos pelo Júri
R = Relatório
FP = Formação Profissional

22 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel dos 
Santos Correia.

310738449 

 MUNICÍPIO DE COIMBRA

Declaração de Retificação n.º 617/2017
Por ter saído com inexatidão retifica -se o aviso n.º 4902/2017, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 5 de maio de 2017. 
Assim, onde se lê «foram autorizadas, com efeitos à mesma data» deve 
ler -se «foram autorizadas com efeitos ao dia 01 de março e 20 de feve-
reiro de 2017, respetivamente».

23 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Augusto Soares Machado.

310736553 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 10775/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho do 

Exmo. Senhor Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, datado de 
16/06/2017, o trabalhador do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, 
José António Assunção Queimado, entrou de licença sem remuneração, 
a partir do dia 16/06/2017 nos termos do n.º 5, do artigo 34.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, que aprova a Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP).

18 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Conceição Bacalhau Coelho.

310739915 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 10776/2017
Para os devidos efeitos torna-se publico, que por meu despacho de 

21 de julho de 2017, exarado ao abrigo dos artigos 92.º e seguintes da 
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, procedi à 
mobilidade interna intercarreiras/intercategorias neste Município, pelo 
período de 7 meses, do trabalhador Armando do Carmo Cotrim, com 
a carreira/categoria de Assistente Técnico para a carreira/categoria de 
Técnico Superior, passando a ser remunerado pela 1.ª posição remune-
ratória, nível remuneratório 11, da tabela remuneratória única da função 
pública, da carreira de Técnico Superior, correspondente a 995,51 €, a 
partir de 01 de agosto de 2017.

23 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Manuel 
Lopes Cristas Flores.

310736578 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 10777/2017

Procedimento concursal comum n.º 05/2017 para preenchimento 
de 1 posto de trabalho na categoria de Técnico Superior da 
carreira de Técnico Superior, conforme constante no mapa 
de pessoal.
1 — Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna-se público que por proposta do Senhor Presi-
dente da Câmara de 03 de março de 2017, aprovada por deliberação do 
Executivo Camarário de 08 de março de 2017 e despacho da Vereadora 
do Pelouro dos Recursos Humanos, de 09 de maio de 2017, encontra-se 
aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal, comum 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com vista ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de técnico superior, 
da carreira técnica superior, a afetar à atividade “Projetos, Edifícios e 
Equipamentos” da Divisão de Projetos, Edifícios e Equipamentos.

2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual (LTFP), Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2015, na sua redação atual, Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2017, 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro e Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.

3 — Fundamentação:
3.1 — Os fundamentos de relevante interesse público no recruta-

mento de trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente 
estabelecido encontram-se expressos na proposta do Senhor Presidente 
da Câmara n.º 604/2017, aprovada em reunião da Câmara Municipal 
de 08 de março de 2017.

3.2 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2010, 
de 30 de junho, não foi possível recorrer à mobilidade interna nesta 
Autarquia, por não existirem trabalhadores disponíveis para exercerem 
as funções exigidas.

4 — Identificação e caracterização do posto de trabalho:
Desempenho das funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2 

do artigo 88.º da LTFP, ao qual corresponde o grau 3 de complexidade 
funcional, na carreira e categoria de Técnico Superior, designadamente 
o desempenho de funções na área da arquitetura.

5 — Reserva de Recrutamento: para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º conjugado com o artigo 54.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, 
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento nesta 
Autarquia.

5.1 — Consultada a Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA) nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 
abril, enquanto Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), de acordo com a atribuição conferida pela 
alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro, 
foi informado pela mesma que, “Não tendo, ainda, decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, 
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declara-se a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer 
candidato com o perfil adequado.”

5.2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, homologada pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As Autarquias Locais 
não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhado-
res em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”.

6 — Requisitos de Admissão:
6.1 — Os previstos no artigo 17.º da LTFP, são os seguintes:
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.

6.2 — Outros requisitos:
Habilitações Literárias exigidas: Licenciatura em Arquitetura com 

inscrição válida na Ordem dos Arquitetos.

6.3 — 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 de Loulé idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

7 — Âmbito do recrutamento:
7.1 — O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, em cumpri-
mento do estabelecido nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

7.2 — Conforme determina o n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, na sua atual 
redação, tendo em conta os princípios de produtividade, racionalização e 
eficácia que devem presidir a atividade desta Câmara Municipal, na im-
possibilidade de ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto 
no número anterior, foi autorizado que se proceda ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo de-
terminado ou determinável ou, sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, cuja fundamentação se encontra mencionada 
no ponto n.º 3 do presente aviso.

8 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido pelo prazo 
máximo de 18 meses, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º por remissão 
do n.º 4 do mesmo artigo da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.

9 — Local de trabalho: Área do Concelho de Loulé, podendo, no 
entanto, serem executados trabalhos fora da área do Concelho, sempre 
que ocorram situações que assim o exijam.

10 — A formalização das candidaturas é realizada em suporte de 
papel, mediante preenchimento do “formulário de candidatura ao pro-
cedimento concursal” (disponível na página www.cm-loule.pt), dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Loulé, com indicação expressa 
da referência do procedimento concursal a que corresponde a candi-
datura, devidamente datado e assinado e acompanhado dos seguintes 
documentos obrigatórios:

a) Currículo atualizado, devidamente datado e assinado;
b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Fotocópia da inscrição na Ordem dos Arquitetos;
d) Fotocópias do cartão de identificação fiscal e do bilhete de identi-

dade ou do cartão de cidadão (documento(s) facultativo(s)).

10.1 — Candidatos com vínculo de emprego público:
Os candidatos detentores de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado devem ainda entregar os seguintes documentos:
a) Documento comprovativo da experiência profissional, onde cons-

tem as funções/atividades exercidas, bem como a duração das mesmas, e 
ainda a avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior 
a três anos, no caso em que o candidato cumpriu ou executou funções ou 
atividades idênticas ao posto de trabalho a ocupar, se for o caso;

b) Declaração do serviço onde exercem funções com identificação 
da relação jurídica de emprego público, com indicação da carreira e 
categoria de que seja titular, da posição remuneratória que detém nessa 
data, da atividade que executa, bem como da avaliação de desempe-
nho com a respetiva menção qualitativa e quantitativa das últimas três 
avaliações.

c) Comprovativo das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com a caracterização do posto de trabalho a ocupar.

10.2 — Nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, os 
candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Loulé ficam 
dispensados de apresentar os documentos referidos no ponto anterior, 
exceto o que consta na alínea a), desde que expressamente declarem que 
os mesmos se encontram arquivados no respetivo processo individual.

10.3 — A apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos 
de admissão enunciados no ponto 6.1 encontra-se substituída por decla-
ração do candidato no formulário — tipo de candidatura.

11 — A apresentação da candidatura pode ser efetuada por correio 
registado com aviso de receção, para o endereço, Praça da República, 
8104-001 Loulé, até o termo do prazo fixado.

11.1 — Pode também ser entregue pessoalmente, nos dias úteis, no 
serviço de expediente da Câmara Municipal de Loulé, Travessa de 
S. Pedro, das 9:00 às 17:00 horas.

11.2 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
12 — Métodos de seleção e critérios a utilizar: Os métodos de sele-

ção obrigatórios são nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 36.º 
da LTFP, a prova escrita de conhecimentos e avaliação psicológica ou 
avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências, conforme 
aplicável, complementado pelo método de seleção facultativo — entre-
vista profissional de seleção.

13 — Exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, 
cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tra-
tando-se de candidatos em situação de requalificação, se tenham por 
último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento é publicitado, os métodos de seleção obrigatórios a utilizar 
no seu recrutamento são: Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação 
de Competências e Entrevista Profissional de Seleção.

14 — Prova escrita de conhecimentos:
Prova de Conhecimentos (PC), é eliminatória para classificações 

inferiores a 9,50 valores, de realização individual, terá a forma escrita, 
natureza teórica, com duração máxima de 90 minutos, sendo a sua 
ponderação para a valoração final de 45 % e sendo atribuída a classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a sua valoração 
até às centésimas.

A prova será constituída por questões de escolha múltipla, de desen-
volvimento e de pergunta direta versando sobre os conteúdos, temáticas, 
bibliografia e legislação abaixo discriminados, podendo ser objeto de 
consulta durante a sua realização, desde que não anotada.

Tema 1 — Relação jurídica de emprego público e disciplina:
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, retificada e alterada pelos seguintes diplomas: Retificação 
n.º 37-A/2014, de 19/08; Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; Lei n.º 84/2015, 
de 7 de agosto; Lei n.º 18/2016, de 20/06; Lei n.º 42/2016, de 28/12; 
Lei n.º 25/2017, de 30/05; Lei n.º 70/2017, de 14/08 e Lei n.º 73/2017, 
de 16/08;

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro 
e sucessivas alterações.

Tema 2 — Modelo de Organização dos Serviços Municipais da Câ-
mara Municipal de Loulé:

Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços Municipais, pu-
blicado pelo Despacho n.º 1007/2016, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 13, de 20 de janeiro de 2016;

Primeira alteração ao Regulamento de Organização e Estrutura dos 
Serviços Municipais, publicada pelo Despacho n.º 1748/2016, no Diário 
da República, 2.ª série, N.º 23, de 3 de fevereiro de 2016;

Segunda alteração ao Regulamento de Organização e Estrutura dos 
Serviços Municipais, publicada pelo Despacho n.º 3709/2017, no Diário 
da República, 2.ª série, N.º 84, de 2 de maio de 2017.

Tema 3 — Código do Procedimento Administrativo:
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro.

Tema 4 — Instruções para a elaboração de projetos de obras, conteúdo 
obrigatório do programa e do projeto de execução, bem como os proce-
dimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de 
obras públicas, e a classificação de obras por categorias:

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho.

Tema 5 — Técnicas e sistemas construtivos amigos do ambiente:
“Construção sustentável”, Alberto REAES PINTO, Miguel Pires 

AMADO, CALEIDOSCÓPIO, 2016; “Sistemas de construção”, Jorge 
MASCARENHAS, vários volumes — LIVROS HORIZONTE, 2012; 
“Reabilitação de edifícios antigos-patologias e técnicas de intervenção”, 
João APPLETON, ed.ORION, 2011; “Ideas para una casa ecologica”, 
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Claudia Martinez ALLONSO — ILUS BOOKS. 2014; “Técnicas de 
construção ilustradas”, Francis D.K.CHING — BOOKMAN, 2017; 
“A casa popular do algarve”, José Manuel FERNANDES e Ana JA-
NEIRO — ED. AFRONTAMENTO, 2008; “Monteiro, Andreia Cris-
tiana de Oliveira — A arquitectura bioclimática”: experiência e apli-
cação em Portugal. Coimbra, 2011, Disponível em: http://hdl.handle.
net/10316/18405.

Tema 6 — Plano Diretor Municipal de Loulé (PDM):
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/1995 (Revogado), de 24 

de agosto de 1995;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2004, de 26 de maio de 

2004;
Aviso n.º 5374/2008, 27 de fevereiro de 2008;
Aviso n.º 14022/2010, 14 de julho de 2010;
Aviso n.º 10590/2013, 27 de agosto de 2013;
Aviso n.º 7430/2017, 3 de julho de 2017.

15 — Avaliação Psicológica (AP), eliminatória para classificações 
inferiores a 9,50 valores, visa avaliar, através de técnicas de natureza 
psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adap-
tação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência 
o perfil de competências previamente definido, sendo valorada da se-
guinte forma: 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 níveis classificativos 
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 
Sendo a ponderação para a valoração final 25 %.

16 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS), é eliminatória para 
classificações inferiores a 9,50 valores e visa avaliar de forma objetiva 
e sistemática, a experiência e aspetos de natureza comportamental evi-
denciados durante a interação entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal, a qual terá a duração prevista de 30 minutos. 
Este método tem uma ponderação de 30 %, e é avaliado segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

17 — Avaliação Curricular (AC), visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida. 
A avaliação curricular terá uma ponderação de 45 % para a valoração 
final, sendo avaliados os seguintes fatores:

a) Habilitações académicas (HA); b) Formação profissional (FP);
c) Experiência profissional (EP) e d) Avaliação de desempenho (AD).

Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores, considerando-se 
a valoração até às centésimas, e tem efeito eliminatório para os candida-
tos que obtenham classificação inferior a 9,50 valores. A classificação 
deste método será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

AC = (HA + FP + EP + AD)/4

18 — Entrevista de avaliação de competências (EAC), eliminatória 
para classificações inferiores a 9,50 valores, visa obter através de uma 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais 
para o exercício da função. Esta prova será avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos 
quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 
4 valores. A ponderação desta prova para a valoração final é de 25 %.

19 — A classificação final dos candidatos, será expressa numa escala 
de 0 a 20 valores, e resultará da média ponderada das classificações 
obtidas nos métodos de seleção mediante a aplicação das seguintes 
fórmulas, conforme o caso:

CF = (0,45 × PC) + (0,25 × AP) + (0,30 × EPS)
em que:

CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

ou:
CF = (0,45 × AC) + (0,25 × EAC) + (0,30 × EPS)

em que: 
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

20 — Atendendo à celeridade que importa imprimir ao presente 
procedimento concursal tendo em conta a urgência na contratação e 
considerando o disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 
de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril os 
métodos de seleção indicados poderão ser aplicados de forma faseada, 
em função do número de candidaturas, sendo que a aplicação do se-
gundo método será efetuada apenas a parte dos candidatos aprovados 
no método anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidatos, 
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal 
da sua situação jurídico — funcional, até à satisfação das necessidades 
dos serviços.

21 — Serão excluídos os candidatos que não comparecerem a qualquer 
um dos métodos de seleção, quando convocados, bem como, os que 
obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores num dos métodos de 
seleção, não lhes sendo aplicado o método de avaliação seguinte.

Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos, os critérios de 
preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 
abril e definidos pelo júri.

22 — Composição do júri:
Presidente: Luís Miguel Bernardo Cristóvão Mealha, Diretor de De-

partamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais.
Vogais efetivos: Teresa Andreia Almeida Machado, Chefe de Divisão 

de Gestão de Pessoas e da Qualidade, que substituirá o Presidente do 
Júri, nas suas faltas e impedimentos e Custódio José Mendes Guerreiro, 
Chefe de Divisão de Saneamento Básico e Vias Municipais.

Vogais suplentes: Vasco Miguel Costa Reis, Técnico Superior da 
carreira Técnica Superior e Luis Emanuel Gago Neto Silva Mendes, 
Técnico Superior da carreira Técnica Superior.

23 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas aos 
candidatos, sempre que solicitadas.

24 — Os candidatos excluídos são notificados através de carta regis-
tada/correio eletrónico ou publicação no Diário da República, para a 
realização da audiência aos interessados nos termos do artigo 121.º do 
Código do Procedimento Administrativo.

No que se refere aos candidatos admitidos serão convocados, através 
de notificação, do dia, hora e local para a realização dos métodos de 
seleção, por uma das formas atrás referidas.

25 — A publicitação dos resultados obtidos, em cada método de 
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada na Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade da Câmara 
Municipal de Loulé e disponibilizada no site da Câmara Municipal de 
Loulé, www.cm-loule.pt.

Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a 
realização do método seguinte através da notificação por uma das for-
mas atrás previstas.

26 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
será publicitada nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril 
após aplicação dos métodos de seleção.

27 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) devendo estar disponível para consulta no 
primeiro dia útil seguinte à data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de Loulé 
e num jornal de expansão nacional, por extrato, num prazo máximo de 
3 dias úteis contados da mesma data.

28 — Posicionamento remuneratório: Após o termo do procedimento 
concursal a Câmara Municipal de Loulé negociará com o trabalhador 
recrutado a fim de determinar o seu posicionamento remuneratório, 
conforme preceitua o artigo 38.º da LTFP, com os limites e condicio-
nalismos do disposto no artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015) prorrogado pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 
2017), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição, nível 
remuneratório 15, da carreira de Técnico Superior, a que corresponde 
o valor de 1 201,48 €, da Tabela Remuneratória Única.

29 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 03 de fevereiro, 
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência 
devem declarar, no formulário de candidatura, o respetivo grau de in-



20548  Diário da República, 2.ª série — N.º 181 — 19 de setembro de 2017 

capacidade e tipo de deficiência e, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 3.º do citado diploma, no procedimento do concurso em que o 
número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre qualquer outra preferência legal.

30 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

16 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Aleixo.
310736829 

 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso n.º 10778/2017
Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de 

Nisa:
Torna público que, a Assembleia Municipal de Nisa, em sessão ordiná-

ria realizada em 30 de junho de 2017, aprovou o Regulamento Municipal 
da Urbanização e da Edificação do Município de Nisa, oportunamente 
aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
3 de maio de 2017, após terem sido cumpridas as formalidades legais 
do Código do Procedimento Administrativo.

O Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Mu-
nicípio de Nisa, ora aprovado, entrará em vigor no dia imediato à sua 
publicação no Diário da República.

14 de julho de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Maria 
Idalina Alves Trindade.

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação

Nota justificativa
Sob proposta da Câmara Municipal de Nisa, veio a Assembleia Muni-

cipal, em sua sessão ordinária realizada em vinte e oito de fevereiro de 
2003, a aprovar o Regulamento Municipal das Operações Urbanísticas, 
devidamente publicado, na 2.ª série, do Diário da República n.º 80, de 
quatro de abril de 2003, Aviso n.º 2606/2003, dando, assim, concretiza-
ção regulamentar à credencial legal prevista, em geral, sobre a matéria, 
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de junho.

No pretérito dia 9 de setembro de 2014, veio a ser publicado, no 
Diário da República, o Decreto -Lei n.º 136/2014, diploma legal que 
procede à décima terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, tendo o mesmo entrado em vigor no passado dia 07 de 
janeiro de 2015.

Do ponto de vista estratégico, partindo da nota preambular do retro 
citado diploma, tal alteração normativa teve em vista a prossecução dos 
seguintes objetivos:

Consolidação do necessário equilíbrio entre a diminuição da inten-
sidade do controlo prévio das operações urbanísticas e o aumento da 
responsabilidade dos particulares;

Reforço do controlo público das operações urbanísticas voltado para 
o seu controlo sucessivo;

Reforço do esforço de simplificação dos procedimentos de aprovação 
das operações urbanísticas reguladas no diploma, mediante a introdução 
de um novo procedimento de comunicação prévia com prazo, o qual, 
quando devidamente instruído, não determina a prática, pela adminis-
tração municipal, de qualquer ato permissivo.

Ora, perante tal alteração ao regime jurídico da urbanização e da edifi-
cação, pese embora o Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, não 
ter fixado, no seu clausulado normativo, qualquer dever de revisão dos 
regulamentos municipais existentes, impõe -se a revisão do Regulamento 
Municipal das Operações Urbanísticas, em vigor, no Município de Nisa, 
no sentido de o conformar com as alterações, formais e substantivas, 
introduzidas a tal regime jurídico, por força da publicação e entrada em 
vigor do citado diploma legal.

Neste contexto, a revisão, ora, introduzida, ao Regulamento Municipal 
das Operações Urbanísticas, em vigor, no Município de Nisa, tem em 
vista permitir alcançar um duplo objetivo:

Por um lado, ajustar o mencionado Regulamento, em vigor, ao con-
junto de soluções, de natureza procedimental, técnica e administrativa, 
consagradas no Decreto -Lei n.º 136/2014, com incidência prioritária no 

que diz respeito às condições de aprovação, execução e acompanhamento 
das operações urbanísticas, na senda do disposto, sobre a matéria, no 
seu artigo 3.º, passando o mesmo, também, a dar resposta normativa 
às áreas de intervenção, abrangidas, com uma dimensão inovadora, 
pela última revisão do regime jurídico da urbanização e da edificação, 
nomeadamente em matéria de legalização das operações urbanísticas, 
de definição da responsabilidade dos intervenientes na aprovação e 
acompanhamento das operações urbanísticas e, bem assim, no que diz 
respeito ao novo figurino de controlo prévio de tais operações assente 
na comunicação prévia com prazo.

Numa lógica de custo /benefício indissociável da entrada em vigor da 
Revisão operada ao Regulamento, ora, em apreciação, considerando que 
a sua natureza jurídica é, exclusivamente, executória e subordinada ao 
regime jurídico da urbanização e da edificação, importa, aqui, destacar 
que a latitude das medidas nele consagradas têm como objetivo central 
a devida clarificação e operacionalização do conjunto de conceitos 
urbanísticos e ou soluções procedimentais, legalmente, consagrados no 
RJUE, clarificação essa que irá, seguramente, beneficiar a simplificação 
da aprovação e execução das operações urbanísticas.

Sendo inquestionável, para o efeito, que os custos centrados nos 
procedimentos de aprovação e execução das operações urbanísticas 
estão, manifestamente, associados ao dever de liquidação e cobrança 
das respetivas taxas urbanísticas e ou compensações, para além dos 
inerentes custos administrativos relacionados com a sua tramitação 
procedimental.

Nesta última componente do Regulamento, ou seja, custo das medidas 
projetadas, as mesmas são, pela sua natureza imaterial, dificilmente 
mensuráveis e ou quantificáveis, não sendo, objetivamente, possível 
apurar tal dimensão, junto dos seus destinatários.

Tudo isto, pese embora se reconheça que o presente Regulamento 
acaba por determinar e ou disciplinar um conjunto de condutas que 
deve ser adotado pelos seus destinatários — entidades públicas e pri-
vadas — , quer na fase do controlo prévio das operações urbanísticas, 
quer na fase da sua execução, nomeadamente no que diz respeito à 
instrução dos pedidos de aprovação das diversas operações urbanísticas 
nele reguladas.

Em síntese: A presente revisão do Regulamento Municipal das Opera-
ções Urbanísticas, em vigor, no Concelho de Nisa, pretende dar concreti-
zação ao dever de atualização do seu articulado normativo, considerando 
as recentes alterações introduzidas ao regime jurídico da urbanização 
e da edificação, com a publicação e entrada em vigor do Decreto -Lei 
n.º 136/2014, de 09 de setembro, incluindo a devida atualização ao 
quadro nele estatuído, em matéria de taxas municipais relacionadas com 
a área de intervenção municipal de gestão urbanística.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112.º e 241.º da Cons-
tituição da República Portuguesa, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, dos artigos 99.º e ss. do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e repu-
blicado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, é aprovado o 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Município 
de Nisa, nos termos da deliberação tomada pela Assembleia Municipal 
em trinta de junho de 2017, sob proposta da Câmara Municipal, sendo 
certo que o projeto de revisão do regulamento foi submetido a apreciação 
pública, pelo prazo de 30 dias, mediante publicação por meio de Diário 
da República, Edital e internet, nos termos, e para os efeitos previstos, 
no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação
 do Município de Nisa

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado nos termos do artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, da alínea n), do n.º 1, do ar-
tigo 23.º, da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea k), do n.º 1, 
do artigo 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do ar-
tigo 3.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão 
atual, designadamente com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

1 — O presente regulamento estabelece os princípios e as regras 
aplicáveis às diferentes operações urbanísticas previstas no Regime 


