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por meu despacho datado de 9 de novembro de 2018, nos termos do dis-
posto nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi con-
cedida licença sem remuneração à Técnica Superior Paula Cristina Costa 
Dias, pelo período de 11 meses com início a 15 de dezembro de 2018.

15 de novembro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.

311842251 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 18602/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força do n.º 1 do 
artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna -se público 
que, conforme os meus despachos de 27/11/2018, foram homologadas 
as listas unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados nos pro-
cedimentos concursais de caráter urgente para a constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público em Regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, no âmbito do Programa de 
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro), cujos avisos foram publicados na Bolsa de Emprego 
Público, designadamente:

OE201810/0366 — Referência A — 1 (um) Assistente Técnico para 
a Biblioteca Municipal;

OE201810/0368 — Referência B — 1 (um) Assistente Técnico para 
a área de Desenvolvimento Económico.

As referidas listas encontram -se disponíveis na página eletrónica do 
Município (www.cm -grandola.pt) e afixadas em local visível e público 
do edifício dos Paços do Concelho de Grândola.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Jesus 
Figueira Mendes.

311857318 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 18603/2018

Concurso interno de acesso geral
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

7 de novembro de 2018, no uso de competências delegadas ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se encon-
tram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis contados da publicação do 
presente aviso no Diário da República, concursos internos de acesso 
geral, nos termos do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado 
à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, do 
Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de março, artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e ainda por força do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 
29 de dezembro (OE 2018) para preenchimento dos seguintes postos 
de trabalho da carreira de polícia municipal:

A — 23 postos de trabalho para Agente Graduado
B — 20 postos de trabalho para Agente Municipal de 1.ª classe
1) Os municípios encontram -se dispensados de consultar o INA no 

âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, conforme solução interpretativa uniforme da 
Direção -Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devida-
mente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local em 15 de julho de 2014. Por comunicação de 19 de fevereiro de 
2018, a Comunidade Intermunicipal do Ave informou que não se encontra 
ali constituída entidade gestora da requalificação.

2) Os concursos visam exclusivamente o preenchimento das vagas 
referidas.

3) Local de Trabalho: Departamento de Polícia Municipal, do Mu-
nicípio de Guimarães.

4) Remuneração: Determinada em função do disposto no anexo II 
do Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de março, atualizada com as su-
cessivas alterações do índice 100, por força das revisões anuais das 
remunerações.

5) Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso.
5.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 29.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98, de 11 de julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de junho.

5.2 — Requisitos especiais: os previstos no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 39/2000, de 17 de março.

6) Conteúdo Funcional: Constante do anexo IV do Decreto -Lei 
n.º 39/2000, de 17 de março, bem como do Decreto -Lei n.º 40/2000, 
de 17 de março.

7)Apresentação das candidaturas:
7.1 — Os interessados devem formalizar a sua candidatura através de 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Guima-
rães, e têm de ser apresentadas em suporte de papel, pessoalmente ou 
através de correio registado com aviso de receção, endereçado à Câmara 
Municipal de Guimarães, Divisão de Recursos Humanos, Largo Cónego 
José Maria Gomes, 4804 -534 Guimarães, até ao termo do prazo fixado 
para apresentação de candidaturas.

7.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento, 

nacionalidade, número de identificação fiscal, residência, número de 
telefone/telemóvel e endereço eletrónico);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, bem como o número 

do aviso e data da publicação no Diário da República;
d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, categoria 

de que é titular e natureza do vínculo;
e) Declaração de compromisso de honra em como satisfaz os requi-

sitos constantes do n.º 2, do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho;

f) Menção do número de folhas que acompanham o requerimento.

7.3 — Juntamente com o requerimento, os candidatos devem apre-
sentar a seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Declaração do serviço onde se encontra a exercer funções públicas, 
com a indicação da modalidade de vínculo de emprego público, carreira 
e categoria em que se encontra inserido e respetiva antiguidade, remu-
neração e avaliações de desempenho nos termos do SIADAP;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
d) Fotocópias dos certificados das ações de formação frequentadas e 

indicadas no curriculum vitae.

7.4 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Gui-
marães estão dispensados de entregar os documentos referidos nas 
alíneas a), b) e d) do ponto 7.3., desde que, quanto a estes últimos, 
constem do respetivo processo individual.

8) Métodos de Seleção:
8.1 — Os métodos de seleção a utilizar são a avaliação curricular e 

a entrevista profissional de seleção.
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento 

é efetuada numa escala de 0 a 20 valores e resulta da ponderação da 
seguinte fórmula:

OF = AC (50 %) + EPS (50 %)

em que:
OF — Ordenação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

8.2 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8.3 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de junho.

9) As listas de candidatos e de classificação final serão disponibili-
zadas na página eletrónica do Município.

10) Realização da Entrevista Profissional de seleção: a data, local e 
hora da sua realização será marcada oportunamente, sendo os candidatos 
notificados através de correio eletrónico.

11) Composição do Júri:
Presidente: Rui Vasco Gonçalves Fernandes, Diretor do Departamento 

de Polícia Municipal
Vogais efetivos: Daniel Gonçalves Oliveira, Técnico Superior e Ma-

ria Helena Pinto Gomes, Chefe da Divisão de Fiscalização e Conten-
cioso.

Vogais Suplentes: Cláudia Cecília Fontão Ribeiro e Inês Correia 
Durão, Técnicas Superiores.

Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do júri será substituído 
pelo 1.º vogal efetivo.

12) De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos — RGPD — (UE) 2016/679, o Município, enquanto respon-
sável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos 
dados pessoais recolhidos é a expressa no presente aviso. Pode 
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exercer os direitos previstos no artigo 13.º do RGPD cumprindo o 
procedimento constante da política de privacidade disponível em 
http://www.cm -guimaraes.pt/p/rgpd.

29 de novembro de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, 
Sofia Ferreira.

311868407 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 18604/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo 

Despacho n.º 1 -DL/2018 de 22/03/2018, em cumprimento do disposto 
no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na 
sequência do recurso à reserva de recrutamento interna do procedimento 
concursal comum n.º 07/2017 — Ref.ª B, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 22/08/2017 foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a trabalhadora Andreia Isabel Mendonça Pintassilgo, com início 
a 02/11/2018, na categoria de assistente operacional da carreira de as-
sistente operacional, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1.

26 de outubro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311868545 

 Aviso n.º 18605/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo 

Despacho n.º 1 -DL/2018 de 22/03/2018, em cumprimento do disposto 
no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na 
sequência do recurso à reserva de recrutamento interna do procedimento 
concursal comum n.º 13/2017, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 223, de 20/11/2017, foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os tra-
balhadores, João Carlos Dias Simões Balocas, com início a 31/10/2018 
e Jorge Manuel Domingos, com início em 02/11/2018, na categoria de 
assistente operacional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 1.

26 de novembro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311868618 

 Aviso n.º 18606/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo 

Despacho n.º 1 -DL/2018 de 22/03/2018, em cumprimento do disposto 
no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na 
sequência do procedimento concursal comum n.º 01/2018, para pre-
enchimento de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior 
da carreira de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 08/02/2018, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador, Duarte 
Jorge Barata Santos, com início a 01/11/2018, na categoria de Técnico 
Superior da carreira de Técnico Superior, 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15.

26 de novembro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311868464 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 1216/2018

Pronúncia
Torna -se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3 do ar-

tigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e suas alterações, 
decorrerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 
dias após a data de publicação do presente edital no Diário da República, 
relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob 
o n.º 1681/18, em 06 de julho, e em nome de Francisco José da Cunha 
Soares, a incidir no lote 19 de que é proprietário e integrante do lotea-
mento titulado pelo alvará 17/80, localizado na Rua Pereira Taco, n.º 8, 
na freguesia de Castêlo da Maia, concelho da Maia, descrito na 1.ª Con-
servatória do Registo Predial da Maia, sob o n.º 1622/20070622.

Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do lotea-
mento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços 

municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no 
Gabinete Municipal de Atendimento desta Câmara Municipal.

Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento 
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de 
Correspondência, desta Câmara Municipal.

29 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º António Domingos Silva Tiago.

311868448 

 MUNICÍPIO DE MARVÃO

Aviso n.º 18607/2018
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, 
torna -se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concurso comum de recrutamento para um técnico superior (Engenharia 
agronómica) na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 79 datado de 23 de abril de 2018, foi homologada 
por despacho do Presidente da Câmara em 29/11/2018.

Candidato classificado em 1.º lugar:
Maria Madalena da Silva Carmo Mouro Mata — 15,88 valores;

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no edifício 
dos Paços do Concelho, bem com, divulgada na página eletrónica da 
Autarquia (www.cm -marvao.pt)

29 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Luis António 
Abelho Sobreira Vitorino.

311866844 

 MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 18608/2018
Torna público, nos termos e para efeitos das disposições conjugadas 

na alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º e artigo 56.º, do Anexo I, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 139.º, do Código do Proce-
dimento Administrativo, publicado com o Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, na sua 
sessão ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2018, deliberou 
aprovar o projeto de Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, conforme 
proposta da Câmara Municipal, datada de 01 de outubro de 2018.

Para conhecimento geral se mandou publicar este Aviso na 2.ª série 
do Diário da República e proceder à sua divulgação através da sua co-
locação nos lugares de estilo habituais e no sítio da internet da Câmara 
Municipal, em www.cm -moimenta.pt.

29 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Eduardo 
Lopes Ferreira.

Regulamento Municipal da Gesto de Resíduos Urbanos 
e Limpeza Urbana de Moimenta da Beira

Nota Justificativa
A sociedade atual está perante um desafio determinante na sua história: 

a escassez dos recursos naturais. O meio ambiente já não consegue res-
ponder em tempo útil a todas as solicitações de que é alvo. Se, até aqui, a 
natureza conseguia por si só depurar e repor o seu património, o aumento 
brutal do consumo provocou uma acumulação de elementos e substâncias 
difíceis de anular. Como consequência, assiste -se a uma degradação 
galopante da qualidade de vida, da saúde pública e do ambiente.

Os resíduos urbanos são uma das faces deste problema. A sua produção 
tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos originando 
sérias sequelas ambientais, mas também, e cada vez mais, graves pro-
blemas sociais e económicos. É urgente delinear e sobretudo, aplicar, 
novos conceitos e novos instrumentos de sustentabilidade, antes que se 
torne tarde de mais.

Entre outros resíduos cuja gestão também lhes é atribuída por Lei, 
os municípios são, pelo disposto no Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, os responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos, cuja 
produção diária não exceda os 1.100 litros por produtor. O Município 


