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17 — Exclusão e notificação de candidatos:
17.1 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das for-

mas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, para a realização da 
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

17.2 — Os candidatos admitidos serão convocados, através da noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria.

17.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações do Município de Fafe 
e disponibilizada na página eletrónica.

17.4 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados 
para a realização do método seguinte através de notificação, por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.

18 — Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final dos Can-
didatos — É publicado aviso no Diário da República, 2.ª série, infor-
mando da afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 
no placard do átrio do Edifício dos Paços do Concelho — Av.ª 5 de 
Outubro — Fafe e disponibilização na página eletrónica deste município 
(www.cm -fafe.pt).

19 — Critérios de ordenação preferencial: Em situações de igualdade 
de valoração aplicar -se -á o disposto no artigo 35.º da Portaria. No caso 
de subsistir empate entre os candidatos, serão aplicados os seguintes 
critérios de desempate, por ordem decrescente: maior grau académico 
concluído, maior experiência profissional na função.

20 — Quotas de emprego: Os candidatos com um grau de incapa-
cidade igual ou superior a 60 % deverão declarar no requerimento de 
admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência

20.1 — Referência 01/2017 — Conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/01, de 3 de fevereiro, é garantida a 
reserva de um lugar para candidatos com um grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 %.

20.2 — Referências 02/2017; 03/2017; 04/2017; 05/2017; 06/2017 e 
07/2017 — Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/01, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal.

21 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República, na 
página eletrónica do Município de Fafe (www.cm -fafe.pt)e, por extrato, 
no prazo máximo de três dias úteis, num jornal de expansão nacional.

22 — O Município de Fafe, enquanto entidade empregadora pública, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

21 de março de 2017. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
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 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 3860/2017

Suspensão parcial do Plano de Pormenor das Amoreiras

Prorrogação das medidas preventivas
Nos termos da subdelegação de competências conferida através do 

Despacho n.º 3/DMU/2016, publicado no Boletim Municipal, n.º 1169, 
de 14 de julho de 2016, torna -se público, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das 
Autarquias Locais), e da alínea h) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, que a Assembleia Municipal de 
Lisboa, em reunião pública de 21 de março de 2017, de acordo com 
a Deliberação n.º 82/AML/2017, deliberou aprovar a prorrogação do 
prazo de vigência das medidas preventivas, por mais um ano e a contar 
do dia 30 de janeiro de 2017, relativamente à suspensão parcial do 
Plano de Pormenor das Amoreiras, na área correspondente à unidade 
de execução 1, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 
28 de janeiro de 2015, através do Aviso n.º 1015/2015.

Torna -se ainda público que, nos termos do artigo 94.º e do n.º 2 do 
artigo 193.º do citado Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, a mencionada deliberação municipal e demais documentação 
referente poderá ser consultada no sítio eletrónico da Câmara Municipal 

de Lisboa, na Secção Planeamento Urbano (http://www.cm -lisboa.pt/vi-
ver/urbanismo/planeamento -urbano/planos -eficazes/plano -de -pormenor-
-das -amoreiras), no Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), 
sito no Picoas Plaza, na Rua do Viriato, n.º 13 a n.º 17, ou no Centro de 
Documentação, sito no Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, 
no Campo Grande, n.º 25, 1.º, F.

29 de março de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

Deliberação
Através da Deliberação n.º 82/AML/2017, de 21 de março de 2017, 

a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, por maioria, com votos a 
favor (PS/PSD/PNPN e 6 DM Independentes), votos contra (BE/CDS-
-PP, MPT e PAN) e abstenções (PCP e PEV), a prorrogação do prazo 
de vigência das medidas preventivas, por mais um ano e a contar do 
dia 30 de janeiro de 2017, relativamente à suspensão parcial do Plano 
de Pormenor das Amoreiras, na área correspondente à unidade de exe-
cução 1, de acordo com o estabelecido nos artigos 137.º, 138.º e 141.º 
do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Lisboa, 29 de março de 2017. — O Diretor do Departamento de 
Planeamento, Paulo Prazeres Pais.
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 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 3861/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna-se público que por despachos da signatária, com 
competências delegadas em 21/10/2013, datados de 03 de fevereiro e 
13 de março de 2017, foram concedidas ao Assistente Operacional da 
carreira de Assistente Operacional, Marco Paulo Cardoso Martins e ao 
Encarregado Operacional da carreira de Assistente Operacional, Hugo 
Miguel Madeira, licenças sem remuneração, pelo período de 01 ano, com 
efeitos a partir de 01 de abril de 2017 e por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 24 de abril de 2017, respetivamente, ao abrigo e nos 
termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

16 de março de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação Car-
valho Machado.
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 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 3862/2017
Paulo Jorge Campos Vicente, Presidente da Câmara Municipal da 

Marinha Grande, torna público que esta Câmara Municipal, em reunião 
de 9 de março de 2017, deliberou aprovar e submeter a consulta pública, 
pelo período de 30 dias úteis, o projeto de Regulamento de Atribuição, 
de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da 
Marinha Grande.

No referido período, qualquer interessado pode apresentar, por escrito, 
sugestões, observações ou reclamações, dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, através dos seguintes meios: presencialmente, 
no Balcão de Relações Públicas, sito no edifício dos Paços do Concelho, 
nos dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30; através de correio 
eletrónico para o seguinte endereço: geral@cm-mgrande.pt e por via 
postal para o seguinte endereço: Câmara Municipal da Marinha Grande, 
Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande.

Torna-se público que o prazo de trinta dias se inicia no dia útil seguinte 
ao da publicação deste aviso no Diário da República.

Regulamento de atribuição, de gestão e de utilização
das habitações sociais do Município da Marinha Grande

Preâmbulo
A Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 65.º, o 

Direito à Habitação.
Nos termos conjugados das alíneas h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os municípios detêm atribuições no 
âmbito da ação social e da habitação, ao nível da promoção da habitação 


