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Artigo 12.º
Instrução do processo e aplicação das coimas e sanções acessórias

A competência para determinar a instauração dos processos de contra-
ordenação e aplicar as coimas e sanções acessórias pertence ao presidente 
da Câmara Municipal.

Artigo 13.º
Distribuição do produto das coimas

O produto das coimas aplicadas pelo presidente da Câmara reverte 
para a Câmara Municipal.

Artigo 14.º
Obras em ascensores

As obras a efectuar nos ascensores presumem-se:
Benfeitorias necessárias, as de manutenção;
Benfeitorias úteis, as de beneficiação.
A enumeração das obras que integram a classificação do número 

anterior consta do anexo III do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de 
Dezembro.

Os encargos com as obras classificadas no n.º 1 são suportados nos 
termos da legislação aplicável, nomeadamente do regime jurídico do 
arrendamento urbano e da propriedade horizontal.

No caso das entidades hoteleiras as obras serão realizadas pelo ex-
plorador da entidade legalmente constituído.

Os proprietários dos ascensores não podem opor-se à realização de 
obras de beneficiação pelos inquilinos, desde que aquelas sejam exigidas 
por disposições regulamentares de segurança.

Artigo 15.º
Taxas

As taxas devidas à Câmara Municipal pela realização de inspec-
ções periódicas, reinspecções e outras Inspecções, previstas no n.º 2 
do artigo 6.º, são as constantes do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais.

Artigo 16.º
Fiscalização

A competência para a fiscalização do cumprimento das disposições re-
lativas às instalações previstas neste diploma compete às Câmara Munici-
pais, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades.

O disposto no número anterior não prejudica a execução das acções 
necessárias à realização de auditorias às EMA e EI no âmbito das com-
petências atribuídas à DGE.

Artigo 17.º
Substituição das instalações

A substituição das instalações deverá observar o cumprimento dos 
requisitos de concepção, fabrico, instalação, ensaios e controlo final 
constantes do Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro.

A substituição parcial das instalações também deverá observar e 
cumprir os requisitos constantes do diploma referido no número anterior, 
que estejam directamente relacionadas com a substituição em causa.

Sempre que se tratar de uma substituição parcial importante, deverá 
proceder-se a uma inspecção, devendo esta ser solicitada pela EMA à 
Câmara Municipal mediante pagamento da respectiva taxa.

Consideram-se importantes as mudanças listadas no anexo E 2 das 
NP EN-81.1 e NP EN-81.2 e na secção n.º 16 da NP EN 115.

Artigo 18.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor após a sua publicação na 
2.ª série do Diário da República.

303476556 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 14371/2010

Renovação da comissão de serviço
Para os devidos efeitos, torna -se público que na sequência da nomea-

ção através de procedimento concursal e por despacho do Sr. Presidente 
da Câmara de 16 de Junho de 2010, foi renovada a comissão de serviço 

por igual período, do Técnico Superior Francisco José Ferreira dos 
Santos, como Chefe da Divisão de Gestão da Zona Oriental, a partir de 
13 de Setembro de 2010, nos termos dos artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, adaptada à Administração Local pelo 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 104/06, de 07 de Junho.

A presente renovação da comissão de serviço fundamenta -se nos 
resultados da actividade até agora desempenhada, que evidencia a exis-
tência de aptidão e experiência profissional adequadas ao exercício das 
respectivas funções, conforme o relatório apresentado nos termos do 
disposto no artigo 22.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.

Paços do Município de Loures, 25 de Junho de 2010. — Por subdele-
gação de competências da Vereadora dos Recursos Humanos, o Director 
do Departamento, Carlos Santos.

303428839 

 MUNICÍPIO DE MEDA

Aviso n.º 14372/2010

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de quatro postos de Trabalho, em regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.
Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e alínea b) do n.º 1, 3 

e 4 do artigo 7.º e artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
e dada a inexistência de candidatos em reserva no Município e tendo 
em atenção que a consulta prévia à Entidade Centralizadora para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, está temporaria-
mente dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado qualquer pro-
cedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento e até 
à sua publicitação fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade da 
referida consulta, torna -se publico que por meu despacho de 25 -06 -2010 
e deliberação favorável do Órgão Executivo datada de 28 -06 -2010, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para recrutamento de 
quatro (4) postos de trabalho tendo em vista a modalidade de contrato 
em funções publicas por tempo indeterminado de:

Ref. a) um (1) Técnico Superior — Licenciatura em Economia um 
(1) Técnico Superior — Licenciatura em Serviço Social um (1) Técnico 
Superior — Licenciatura em Engenharia das Ciências Agrárias — Ramo 
Agrícola

Ref. b) um (1) Assistente Operacional — Auxiliar de Serviços Gerais

2 — Local de trabalho: Município de Meda — Município de Meda
3 — Descrição sumária das funções:
Ref. a) — Técnico Superior: Funções consultivas, de estudo, plane-

amento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisão. 
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, 
com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades 
de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instru-
mentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnico, ainda que com enquadramento 
superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas 
por directivas ou orientações superiores.

Ref. b)  — Assistente Operacional: Funções de natureza executiva, 
de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas 
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, correspon-
dendo ao grau de complexidade 1.

4 — Posicionamento remuneratório: Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posiciona-
mento dos trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias é 
objecto de negociação com a entidade empregadora pública (Município 
de Meda), e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal.

5 — Requisitos obrigatórios de admissão (eliminatórios):
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção especial ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
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c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente integrados na 
carreira, titulares da categoria e que executem a actividade caracteriza-
dora do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento, 
e que não se encontrando em mobilidade, exerçam funções no próprio 
órgão ou serviço.

6 — Requisitos do vínculo: O recrutamento para a constituição da 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado inicia -se 
sempre entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do n.º 4 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

Tendo em n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
e considerando os princípios constitucionais da economia, eficácia e 
eficiência da gestão da Administração Pública, em caso de impossibili-
dade de ocupação de todos ou alguns postos de trabalho, por aplicação 
da norma atrás descrita alarga -se o recrutamento a trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou deter-
minável ou sem relação jurídica de emprego público previamente esta-
belecida, conjugando com a alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Nível Habilitacional exigido:
Ref. a) — Os candidatos deverão ser detentores do nível habilita-

cional de grau de complexidade 3, nos termos da alínea c) do n.º 1 
do artigo 44.º conjugado com o n.º 1 do artigo 51.º e mapa anexo à 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, Licenciatura e não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

Ref. b) — Os candidatos deverão ser detentores do nível habilita-
cional de grau de complexidade 1, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 44.º conjugado com o n.º 1 do artigo 51.º e mapa anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, Escolaridade Obrigatória não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

8 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento e preenchimento de um posto de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

9 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

10 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas, cujo não 
cumprimento será motivo de exclusão:

10.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

10.2 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo, disponível 
na Secção de Pessoal/Recursos Humanos e na página electrónica desta 
Autarquia, endereço www.cm -meda.pt e entregue pessoalmente ou 
remetido pelo correio registado com aviso de recepção, para Câmara 
Municipal de Meda, Largo do Município, 6430 -197 Meda, devendo 
constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: Identificação com-
pleta do candidato (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado 
civil, data do nascimento, número e data do bilhete de identidade e 
serviço de identificação que o emitiu, número de contribuinte, residência 
completa, telefone);

10.3 — A apresentação de candidatura em suporte de papel deverá ser 
acompanhada, sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado 
de habilitações literárias, fotocópia do bilhete de identidade e curriculum 
vitae devidamente datado e assinado pelo requerente.

10.4 — Na apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5 do presente aviso, 
devem os candidatos declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos demais factos 
constantes na candidatura.

10.5 — Os candidatos que exerçam funções ao serviço da Câmara 
Municipal de Meda, deverão indicar no respectivo requerimento, a 
modalidade da relação jurídica de emprego que detêm com a Autarquia, 
bem como a sua determinabilidade.

Os mesmos ficam dispensados de apresentar a fotocópia do certificado 
de habilitações, desde que os referidos documentos se encontrem arqui-
vados no respectivo processo individual, para tanto, deverão declará -lo 
no requerimento.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

11.1 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu curriculum, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

11.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às actas do 
júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação 
de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classifica-
tiva e o sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.

12 — Métodos de selecção: Critérios gerais e ponderações:
12.1 — Os métodos de selecção a utilizar para todos os procedimentos 

serão constituídos por Prova Escrita de Conhecimentos (PEC), Avalia-
ção Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de Selecção (EPS), sem 
prejuízo no disposto no ponto 13 do presente aviso, sendo de carácter 
eliminatório, e com as seguintes ponderações:

a) Prova de Conhecimentos (PC) — ponderação de 45 %;
b) Avaliação Psicológica (AP) — Ponderação de 25 %;
c) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — Ponderação de 30 %.

12.2 — A Classificação Final (CF) será obtida através da média arit-
mética ponderada das classificações quantitativas dos três métodos de 
selecção que será expressa numa escala de 0 a 20, obtidos através da 
seguinte fórmula:

CF = (PC x 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS x 30 %).

12.3 — Cada um dos métodos de selecção utilizados, bem como cada 
uma das fases que comportem, será eliminatório pela ordem enunciada 
sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 va-
lores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou 
fase seguintes.

12.4 — Prova Escrita de Conhecimentos:
Ref. a) — visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissio-

nais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício 
da função e será realizada em suporte de papel. Terá a duração máxima 
de 90 minutos, valorada numa escala de 0 a 20 valores e versara sobre 
os seguintes temas:

Regime jurídico de funcionamento dos Órgãos dos municípios — Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Regime de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Traba-

lhadores que exerçam Funções Públicas — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro;

Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públi-
cas — Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;

Regime de contrato de trabalho em funções públicas — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro;

Extingue carreiras e categorias cujos trabalhadores transitam para as 
carreiras gerais — Decreto -Lei n.º 121/2008 de 11 de Julho;

Código do Procedimento administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro com as alterações introduzidas pelos seguintes di-
plomas legais: Declaração de rectificação 265/91, de 31 de Dezembro; 
Declaração de Rectificação 22 -A/92, de 29 de Fevereiro; Decreto -Lei 
n.º 6/96 de 31 de Janeiro.

Sistema Integrado da Avaliação do Desempenho da Administração 
Pública — Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de Fevereiro.

Ref. b) — visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissio-
nais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício 
da função e será realizada em suporte de papel. Terá a duração máxima 
de 30 minutos, valorada numa escala de 0 a 20 valores e versara sobre 
os seguintes temas:

Regime jurídico de funcionamento dos Órgãos dos municípios — Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Regime de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Traba-

lhadores que exerçam Funções Públicas — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro;

Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públi-
cas — Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;

Regime de contrato de trabalho em funções públicas — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro;

Extingue carreiras e categorias cujos trabalhadores transitam para as 
carreiras gerais — Decreto -Lei n.º 121/2008 de 11 de Julho;

Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro com as alterações introduzidas pelos seguintes di-
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plomas legais: Declaração de rectificação 265/91, de 31 de Dezembro; 
Declaração de Rectificação 22 -A/92, de 29 de Fevereiro; Decreto -Lei 
n.º 6/96 de 31 de Janeiro.

Sistema Integrado da Avaliação do Desempenho da Administração 
Pública — Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de Fevereiro.

12.5 — Avaliação Psicológica (AP) — Com o objectivo de avaliar 
através de técnicas de natureza psicológica aptidões, características de 
personalidade e competências comportamentais dos candidatos e esta-
belecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho 
a ocupar, tendo como referência o perfil de competências previamente 
definido terá ponderação de 25 %.

12.6 — Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — será composta 
por uma única fase, de realização individual, com duração de 15 minutos. 
Terá ponderação de 30 % e será valorada de 0 a 20 valores e visa avaliar 
de forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a 
capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.

12.6.1 — Aspectos a Avaliar: A — Capacidade de expressão oral, 
fluência verbal, organização e correcção do discurso; B — formação 
profissional e complementar; C — Motivação profissional, qualidade da 
experiência profissional, projecto de carreira, cursos profissionais e grau 
de responsabilidade assumido até à actualidade; D — Conhecimentos 
profissionais e sentido critico, sobre a área de actividade a prover; 
E — Interesses dominantes, disponibilidade, dinamismo, relacionamento 
interpessoal e sociabilidade.

12.6.2 — Níveis classificativos: Excelente: 20 valores; Elevado: 
18 valores; Muito Bom: 16 valores; Bom: 14 valores; Suficiente: 12 
valores; Reduzido: 8 valores; Insuficiente: 4 valores.

12.7 — De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 6.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, caso existam mais de 15 candidatos o 
método obrigatório a utilizar nesse concurso será unicamente a Prova 
Escrita de Conhecimentos (PC) com as características supra definidas, 
sendo valorada em 70 %, em conjunto com a Entrevista Profissional 
de Selecção (EPS) com os parâmetros supra definidos, valorada em 
30 %. Neste caso, a ordenação final dos candidatos que completem o 
procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos dois métodos de selecção, que será expressa na escala 
de 0 a 20 valores, através da seguinte fórmula: 

CF = (PC x 70 %) + (EPS x 30 %).

13 — Métodos de selecção específicos, no caso dos candidatos 
abrangidos pelo do n.º 2, do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, ou seja candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da 
categoria a se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a 
cumprir ou a executar a atribuição, competência ou actividade caracte-
rizadora dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi 
publicitado, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes, salvo 
quando afastados por escrito pelos candidatos ao abrigo da referida dis-
posição legal, circunstancia em que se aplicarão os métodos: a) Avaliação 
Curricular (AC) — ponderação de 45 % e Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC) — ponderação de 55 %.

13.1 — A Classificação Final (CF) será obtida através da média arit-
mética ponderada das classificações quantitativas dos dois métodos de 
selecção, que será expressa numa escala de 0 a 20, obtidos através da 
seguinte fórmula: 

CF = (AC x 45 %) + (EAC x 55 %).

13.2 — Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiencia adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. 
Terá ponderação de 45 % e serão considerados e ponderados numa escala 
de 0 a 20 valores os seguintes parâmetros: Habilitação Académica de 
base (HL); Formação Profissional (FP); Experiencia Profissional (EP) 
e Avaliação de Desempenho (AD). A classificação final da avaliação 
curricular será calculada através da seguinte fórmula:

AC = (HL x 25 %) + (FP x 25 %) + (EP x 40 %) + (AD x 10 %)

sendo:
HL — Habilitação Literárias (Académicas): neste parâmetro será con-

siderada a titularidade de grau académico: a) Habilitações Académicas 
de grau exigido a candidatura — 18 valores; b) Habilitações Académicas 
de grau superior exigido na candidatura — 20 valores.

FP — Formação Profissional: neste parâmetro serão considerados os 
cursos de formação na área de actividade para que é aberto o presente 

procedimento concursal devidamente comprovados, tendo em conta 
o seguinte:

Não frequência de quaisquer acções de formação relacionadas com 
o lugar a prover — 10 valores;

Frequência de acção de formação relacionada com o lugar a prover 
 -12+2 valores por cada acção dente tipo, até ao limite de 20 valores.

EP — Experiencia Profissional: neste parâmetro será valorizado o 
desempenho efectivo de funções na área de actividade para que é aberto 
o presente procedimento concursal, tendo em conta o seguinte critério:

Inexistência de experiência profissional na área da actividade para 
que o procedimento concursal é aberto — 10 valores;

Existência de experiência profissional na área da actividade para que 
o procedimento concursal é aberto — 10 + 1 valor por cada ano, até ao 
limite de 20 valores;

Existência de experiência profissional na área da actividade para que o 
procedimento concursal é aberto, em autarquias locais — 10 + 2 valores 
por cada ano, até ao limite de 20 valores;

AD — Avaliação de Desempenho: este parâmetro diz respeito à avalia-
ção relativa aos últimos 2 anos (2007 e 2008), em que o candidato cum-
priu ou executou atribuição, competência ou actividade idênticas às do 
posto de trabalho a ocupar, tendo em conta o seguinte: a) de acordo com a 
Lei n.º 10/2004, de 22 de Marco e Decreto Regulamentar n.º 19 -A/2004, 
de 14 de Maio: Excelente — 20 valores; Muito Bom — 16 valores; 
Bom — 12 valores; Necessita de desenvolvimento — 10 valores; In-
suficiente — 8 valores; b) de acordo com a Lei n.º 66 -B/2007, de 28 
de Dezembro: Relevante — 20 valores; Adequado — 16 valores; Ina-
dequado — 8 valores. Caso se verifique a inexistência de avaliação, ou 
avaliação de acordo com outros diplomas legais em algum dos anos, 
será considerado: Sem avaliação — 10 valores; Bom — 12 valores; 
Muito Bom — 14 valores.

13.3 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa ava-
liar, numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função e terá ponderação de 55 %. Para esse 
efeito será elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto 
de questões directamente relacionadas com o perfil de competências 
previamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual, 
que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em análise, 
avaliado segundo os níveis classificativos de: Elevado — 20 valores; 
Bom — 16 valores; Suficiente — 12 valores; Reduzido — 8 valores; 
Insuficiente — 4 valores, e versará sobre os seguintes aspectos: a) Ava-
liação comportamental em contexto de trabalho; b) Relacionamento 
interpessoal; c) Sentido crítico; d) Motivação.

14 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos ou fase se selecção equivale à eliminação do concurso.

15 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

16 — Composição do Júri:
Ref. a), Ref. b) — Presidente: Dr. Anselmo Antunes de Sousa, Ve-

reador, Vogais efectivos: Dra. Belmira de Jesus Ramos Plácido Lo-
pes — Técnica Superior, que substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos e Arq. José Paulo Amado Vaz Simão, Técnico Superior. 
Vogais suplentes: Dr.ª Fernanda Maria Simões Oliveira, Técnica Supe-
rior, Dr. Carlos Alberto Pinto Proença, Técnico Superior.

17 — Exclusão e notificação dos candidatos: De acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notifi-
cados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, para a realização da audiência dos interes-
sados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para realização dos métodos de selecção, nos termos 
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Mêda 
e disponibilizada na sua página electrónica.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após a ho-
mologação, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
no Edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página electrónica. 
Os candidatos serão notificados através da forma prevista no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente 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”.
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20 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, 
e para efeitos de admissão a concurso os candidatos com deficiência 
devem declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência e nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do citado diploma, no proce-
dimento concurso em que o número de lugares a preencher seja inferior 
a 10 e igual ou superior a três, é garantida a reserva de um lugar para 
candidatos com deficiência.

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Pública (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, a partir da data da publicação no Diário da Re-
pública, na página electrónica do Município de Meda e por extracto, 
no prazo máximo de 3 dias úteis contado da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

Paços do Município de Meda, 08 de Julho de 2010. — O Presidente 
da Câmara, Armando Luís Rodrigues Carneiro.

303471493 

 MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 14373/2010
José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea v), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e em cum-
primento do disposto no artigo 91.º, do citado diploma, torna público, 
para os devidos e legais efeitos, que o seguinte Regulamento Municipal 
da Edificação e Urbanização de Moimenta da Beira, foi aprovado em 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 30 de Junho do 
corrente ano, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião 
ordinária, realizada em 25 de Junho do corrente ano.

O referido projecto de Regulamento foi submetido a apreciação pú-
blica, pelo período de 30 dias, conforme Aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 56, de 22 de Março de 2010, bem como no Jornal 
Terras do Demo, n.º 274, de 27 de Março de 2010, página 08, e Edital 
n.º 09 -DPOM/2010, de 19 de Março de 2010, afixado nos lugares de 
estilo, Juntas de Freguesia, e publicitação no site da Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira, em www.cm -moimenta.pt.

Paços do Município de Moimenta da Beira, 12 de Julho de 2010. — O 
Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Lopes Ferreira.

Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
de Moimenta da Beira

Nota Justificativa (nos termos do artigo 116.º 
do Código de Procedimento Administrativo)

O Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, e legislação complementar, 
veio definir o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante 
designado por RJUE, nele se cometendo aos Municípios a competência 
para regulamentar neste âmbito.

Face ao preceituado neste diploma legal, o Regulamento Munici-
pal de Urbanização, Edificação e Taxas do Concelho de Moimenta da 
Beira em vigor, revela -se, actualmente, desajustado, tendo em conta 
a grande evolução sofrida quer pela legislação urbanística quer pelas 
características de ocupação do território, sendo necessária e desejável 
a definição de um conjunto de regras que visem apoiar e tornar mais 
eficaz a gestão urbanística.

O regime que agora se pretende fazer vigorar no Município de Moi-
menta da Beira tem como objectivo a criação de regras nas matérias 
sobre edificação e urbanização, nos termos do artigo 3.º do referido 
RJUE, bem como a fórmula de cálculo das compensações.

O lançamento e liquidação das taxas, respeitantes à realização de 
operações urbanísticas, têm o seu lugar próprio no Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Município 
de Moimenta da Beira.

As alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março, traduzem -se numa simplificação do regime do licenciamento 
urbanístico, determinando, por um lado, a diminuição do controlo prévio 
administrativo e, por outro, um notório acréscimo da responsabilidade 
dos particulares, assegurado pelo agravamento das contra -ordenações 
e sanções acessórias aplicáveis.

Neste sentido e respeitando a vontade do legislador, o Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização agora proposto, adiante de-
signado por RMEU, visa reforçar a componente de responsabilidade 

dos particulares, em especial dos técnicos subscritores dos projectos 
e responsáveis técnicos pela direcção das obras, em detrimento de um 
maior controlo prévio, sem esquecer o reforço da acção fiscalizadora.

Em observância pelo consagrado no diploma que pretende regulamen-
tar, foi alargado o âmbito de dispensa de licenciamento e de comunicação 
prévia de obras de construção e de urbanização.

Em termos regulamentares levaram -se em linha de conta alguns pro-
cedimentos administrativos com relevância nesta matéria, bem como as 
obrigações dos técnicos autores dos projectos.

Saliente -se que também urgia tornar claros os procedimentos e normas 
que devem vigorar no Município de Moimenta da Beira sobre as regras 
a adoptar antes, durante e após o decurso das operações urbanísticas, de-
signadamente no que se reporta às condições de instrução dos processos, 
as regras a obedecer na execução das obras com enfoque em cada uma 
das especialidades e à aplicação das operações de gestão de resíduos 
de construção e demolição. Nesse sentido, quer ao nível da instrução, 
quer ao nível das normas técnicas, regulamentou -se cada uma das es-
pecialidades com especial destaque para o ambiente e espaços verdes 
de utilização colectiva, dando a conhecer previamente todas as regras 
que se impõem e cujo cumprimento deve ser observado pela Câmara 
Municipal, limitando a discricionariedade da decisão.

É, pois, nesta perspectiva que se elaborou o presente Regulamento.
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código 

do Procedimento Administrativo, e em conformidade com o estatuído 
no artigo 3.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 559/99, de 16 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, no uso das 
competências conferidas pelo artigo 64.º, da Lei das Autarquias Locais, 
a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, 
realizada no dia 05 de Março de 2010, deliberou submeter a discussão 
pública o projecto de alteração ao Regulamento Municipal de Urbani-
zação, Edificação e Taxas de Moimenta da Beira.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Objecto, âmbito e definições

Artigo 1.º
Âmbito e objecto

O presente regulamento estabelece as disposições normativas apli-
cáveis às operações urbanísticas, às regras gerais e critérios referentes 
às taxas devidas pela emissão de alvarás, pela realização, manutenção 
e reforço de infra -estruturas urbanísticas, bem como às compensações, 
a que devem obedecer as operações urbanísticas, no Município de Moi-
menta da Beira.

Artigo 2.º
Lei habilitante

Nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, no uso da competência conferida pela alínea a), 
do n.º 2, do artigo 53.º e alíneas a) a c), do n.º 5 e da alínea a), do n.º 6 do 
artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, do artigo 3.º, do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 26/2010, 
de 30 de Março, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 38 888, de 29 de Agosto de 1952, pelo Decreto -Lei 
n.º 44 258, de 31 de Março de 1962, pelo Decreto -Lei n.º 45 027, de 
13 de Maio de 1963, Decreto -Lei n.º 650/75, de 18 de Novembro, pelo 
Decreto -Lei n.º 43/82, de 8 de Fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 463/85, 
de 4 de Novembro, pelo Decreto -Lei n.º 172 -H/86, de 30 de Junho, pelo 
Decreto -Lei n.º 65/90, de 21 de Fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 61/93, de 
3 de Março, pelo Decreto -Lei n.º 290/2007, de 17 de Agosto e pela Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, da Segurança Contra Risco de Incêndio, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 220/ 2008, de 12 de Novembro, do Regime 
de Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração ou 
de Bebidas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 292/2000, 
de 14 de Novembro, do novo Regime Jurídico da Instalação, Explora-
ção e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março e do Regime de Licenciamento 
de Postos de Abastecimento de Combustíveis, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 267/2002, de 26 de Novembro e o Decreto -Lei n.º 302/2001, de 23 




