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Diário da República, 2.ª série — N.º 3 — 4 de janeiro de 2019
18 — Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos: — A lista unitária de ordenação final dos candidatos é
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada nas instalações
da Divisão de Recursos Humanos e Formação da Câmara Municipal
de Odivelas sita na morada referida no ponto 12 e disponibilizada na
página www.cm-odivelas.pt
19 — Quotas de Emprego:
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.
20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, o Município de Odivelas, 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.
13 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Martins.
311897802
Aviso n.º 241/2019
Operação de reabilitação urbana simples para a Área
de Reabilitação do Núcleo Antigo de Odivelas

Única, montante pecuniário €580,00, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 156/2017, de 28 de dezembro.
Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 46.º do anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos termos dos referidos despachos, os
júris dos períodos experimentais serão os mesmos dos procedimentos
concursais.
26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Joaquim Jorge Ferreira, Eng.
311854353

MUNICÍPIO DE PALMELA
Declaração de Retificação n.º 15/2019
Para os devidos efeitos, declara-se que o Aviso n.º 12252/2017, de
12 de outubro, e o Aviso n.º 15430/2017, de 21 de dezembro, foram
publicados com as seguintes inexatidões, que assim se retificam:
Aviso n.º 12252/2017, de 12 de outubro
Onde se lê «n.º 31, n.º 32 e n.º 33» deve ler-se «n.º 33, n.º 34 e n.º 35».
Na sequência da retificação anterior, onde se lê «As reduções indicadas nos números 31 e 32 do presente artigo, são aplicadas na fase
de autorização de utilização» deve ler-se «As reduções indicadas nos
números 33 e 34 do presente artigo, são aplicadas na fase de autorização
de utilização».

Discussão pública
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, torna público que a Câmara Municipal de Odivelas deliberou
na 3.ª Reunião Extraordinária, de 5 de novembro de 2018, dar início ao
período de discussão pública do projeto de ORU — Operação de Reabilitação Urbana Simples integrada na Área de Reabilitação Urbana do
Núcleo Antigo de Odivelas (ARU |NAO), orientada por uma estratégia
de reabilitação urbana, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e ainda no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início 5 (cinco) dias úteis após a
data de publicação presente Aviso no Diário da República, decorrendo
durante os 20 (vinte) dias úteis subsequentes.
Os interessados poderão consultar o Projeto de ORU Simples
da Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de Odivelas em
www.cm-odivelas.pt, ou no Departamento de Gestão e Ordenamento
Urbanístico, sito na Avenida Amália Rodrigues, n.º 20-A, Urbanização
da Ribeirada, 2675-624 Odivelas.
As observações, sugestões ou reclamações, devem ser formuladas por
escrito e dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, até
ao termo do referido período, utilizando, para o efeito, o impresso próprio
(ficha de participação) que pode ser obtido no local acima referido ou na
página da Câmara Municipal de Odivelas, remetido por correio eletrónico
para geral@cm-odivelas.pt ou endereçado ao Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico, através da morada supra indicada.
16 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Martins.
311898929

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extrato) n.º 242/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meus despachos
de 18/10/2018, contratei na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado em período experimental,
na sequência dos procedimentos concursais abertos por aviso publicado
no Diário da República, n.º 82, de 27/04/2018, os seguintes candidatos:
Referência A) João Carlos Valente Garrido e Fernando Jesus Tavares,
com início a 22 de outubro de 2018, e Vítor Hugo Silva Marques, com
início a 26 de novembro de 2018;
Referência B) Fernando Almiro Jesus Soares, com início a 22 de
outubro de 2018;
Referência C) Carlos Almeida Carvalho, com início a 22 de outubro
de 2018;
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com a remuneração
correspondente ao 2.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória

Aviso n.º 15430/2017, de 21 de dezembro
Onde se lê «n.º 34 e n.º 35» deve ler-se «n.º 36 e n.º 37».
Ficando, de acordo com a presente retificação, da seguinte forma:
«Artigo 9.º
Isenções e Reduções
[...]
33 — A realização de operações urbanísticas previstas no artigo 4.º
e artigo 102.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro com a
redação em vigor, para execução de obras de edificação, reabilitação
e/ou de legalização de edificações destinada a habitação e construções de apoio, beneficiam de uma redução das taxas previstas no
capítulo X da Tabela de Taxas Municipais de:
a) Redução de 10 % na parcela variável das taxas devidas pela
emissão de alvará de licença de obras de construção/alteração ou
de legalização, de edificações destinadas a habitação e construções
de apoio, previstas nas alíneas c), d), ponto 6 e 9 da alínea e) todas do
n.º 9 e nas alíneas a), b) e c) do n.º 11, no caso de previsão e execução
de instalação de sistemas de utilização de energias renováveis, de
produção de energia para consumo próprio, designadamente painéis
fotovoltaicos e geradores eólicos;
b) Redução de 20 % sobre as taxas indicadas na alínea anterior,
caso à edificação seja atribuída a classificação energética igual ou
superior a ‘A’ em edifícios novos e igual ou superior a ‘B’ no caso
de edifícios a reabilitar ou a legalizar, nos termos do Sistema de
Certificação Energética (SCE) em vigor;
c) Redução de 40 % sobre as taxas indicadas na alínea a), caso a edificação cumpra cumulativamente os requisitos indicados nas alíneas a) e b).
34 — O disposto no número anterior aplica-se com as devidas
adaptações, ao procedimento de renovação de licença ou comunicação prévia previsto no artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16
de dezembro com a redação em vigor, e respetivas taxas previstas no
n.º 20 do capítulo X da Tabela de Taxas Municipais.
35 — As reduções indicadas nos números 33 e 34 do presente artigo, são aplicadas na fase de autorização de utilização, por restituição
da quantia cobrada, desde que:
a) Seja apresentado o projeto de execução do sistema de utilização
de energias renováveis, bem como termo de responsabilidade do técnico que ateste o cumprimento do mesmo e certificado do instalador
indicando o sistema utilizado;
b) A classificação energética mínima exigível seja comprovada no
certificado energético previsto no Sistema de Certificação Energética
em vigor.
36 — Beneficiam de isenção das taxas previstas no n.º 1, 2, 6, e
11, do Capítulo III — Cemitérios, as associações sem fins lucrativos
nos talhões cedidos pela Câmara Municipal.

