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20 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

21 — A lista unitária da ordenação final, após homologada, será 
afixada no átrio desta Câmara Municipal, sito no Largo Sacadura Ca-
bral, Marco de Canaveses e divulgada na página eletrónica em www.
cm -marco -canaveses.pt, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do 
Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

22 — 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.

23 — 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 respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os 
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção. Em 
conformidade com o disposto no artigo 3.º do mesmo decreto -lei no 
procedimento concursal sob a referência E) é garantida a reserva de um 
lugar para candidatos com deficiência igual ou superior a 60 %. Nos 
restantes procedimentos concursais os candidatos com deficiência igual 
ou superior a 60 % têm preferência, em igualdade de classificação, a 
qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

24 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da LTFP e 
no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação, os presentes procedimentos concursais serão publicitados 
na 2.ª série do Diário da República por publicação integral, na bolsa de 
emprego público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à publicação 
no Diário da República, na página eletrónica do Município do Marco 
de Canaveses, por extrato, a partir da data da publicação no Diário da 
República, e num jornal de expansão nacional/regional, por extrato, 
no prazo máximo de três dias úteis contados da data da publicação no 
Diário da República.

26 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manuel Moreira.

309397884 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 3270/2016

Alteração ao Plano de Urbanização de Mira
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 76.º e n.º 1 do ar-

tigo 115.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Câmara Muni-
cipal de Mira deliberou, em reunião de 28 de janeiro de 2016, elaborar 
a proposta de alteração ao Plano de Urbanização de Mira.

As alterações propostas são ao nível regulamentar — adoção de parâ-
metros urbanísticos para a prossecução da qualificação e consolidação 
do território; do zonamento — corrigir e alterar o zonamento; de con-
ceitos técnicos — compatibilizar a proposta do PUM com os conceitos 
técnicos atuais.

De acordo com o n.º 2 do artigo 88.º do mesmo diploma, encontra -se 
aberto, a contar da data de publicação no Diário da República, por um 
prazo de 20 dias, um período de participação pública.

Os termos de referência da elaboração da referida alteração estão 
expostos na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Am-
biente, podendo também ser consultados no sítio www.cm -mira.pt.

Durante este período os interessados poderão, junto da Divisão de 
Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente ou via web no 
“Processos em Discussão”, proceder à formulação de sugestões e solicitar 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração.

As sugestões ou observações deverão ser apresentadas por escrito.
1 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei 

Soares de Almeida.
609405083 

 Aviso n.º 3271/2016
Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 

Mira, torna público que, se procede à anulação do Aviso n.º 2717/2016, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, N.º 46, de 1 de março de 2016.

3 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Mira, 
Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.

609408056 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 3272/2016

Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana 
do Centro Histórico de Miranda do Douro

Faz -se público, para efeitos do n.º 4 do artigo 13.º, do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
na redação conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que a As-
sembleia Municipal aprovou, na sua sessão ordinária de 29/06/2015, 
a proposta de Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 
Miranda do Douro, por proposta da Câmara Municipal deliberada a 
15/06/2015.

A Proposta de Delimitação da área Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico de Miranda do Douro estará disponível para consulta dos 
interessados nos seguintes locais:

Câmara Municipal de Miranda do Douro, (Largo D. João III, 5210 -190 
Miranda do Douro);

Site da Câmara Municipal (www.cm—mdouro.pt).
Para os devidos efeitos, é publicado o presente Aviso no Diário da 

República, 2.ª série, e na página da Internet da Câmara Municipal.

03 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.

209407757 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 3273/2016
Para cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20/06, torna -se público que por motivo de aposentação, no ano de 2015, 
cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal deste Município:

Assistentes Operacionais: Vítor Manuel Ribeiro Arsénio a 01/03/2015; 
António Ramos a 01/05/2015; Natália Alho Feliciano Liz a 01/06/2015; 
Maria Fátima Rebolo Cascalheira Quintano a 01/08/2015; e Vítor Hugo 
Rodrigues Pereira a 01/12/2015.

Técnicos Superiores: Maria da Conceição da Silva Lopes a 01/05/2015; 
e André Valente Martins a 01/09/2015.

Assistente Técnico: Cândido Nascimento Freitas Paz a 01/08/2015.
Encarregado: Henrique João Gaspar Gonçalves a 01/09/2015.

10 de fevereiro de 2016. — P/Subdelegação de competências (Despa-
cho n.º 03/XI/DDARH/2014), o Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves.

309370448 

 Aviso n.º 3274/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Vereadora 

desta Câmara Municipal Vivina Nunes, datado de 01/02/2016, foi defe-
rido o pedido de regresso de licença sem remuneração de longa duração, 
requerido pelo Assistente Operacional -Cantoneiro de Arruamentos, 
Bruno Manuel da Silva Castro (1.ª posição remuneratória e nível remu-
neratório 1 da TRU, a que corresponde a remuneração mensal ilíquida 
de 530,00€), com efeitos a 03/02/2016. Isento de visto do Tribunal de 
Contas.

16 de fevereiro de 2016. — P/Subdelegação de competências (Despa-
cho n.º 03/XI/DDARH/2014), o Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves.

309370383 

 Regulamento n.º 245/2016
Rui Manuel Marques Garcia, Presidente da Câmara Municipal da 

Moita, no uso da competência conferida pela alínea t) do n.º 1 do ar-
tigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em cum-
primento e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Adminitrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 07 de janeiro, torno público que por deliberação da Assembleia 
Municipal da Moita, tomada em sessão ordinária realizada em 26 de 
fevereiro de 2016 e no uso da competência atribuída nas alíneas b), c) 
e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à mencionada Lei, sob proposta 


