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20 — A exclusão e notificação dos candidatos serão efetuadas por uma 
das formas prevista no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual. Os resultados obtidos em cada 
método de seleção e a lista unitária de ordenação final serão afixados em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Mafra e 
disponibilizados na respetiva página eletrónica.

21 — Posicionamento remuneratório — Tendo em conta o preceitu-
ado no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o 
Decreto -Lei n.º 29/2019, de 20/02, o posicionamento dos trabalhadores 
recrutados terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal, sendo a posição remuneratória de referência a 4.ª posição, 
nível 4, da categoria de Assistente Operacional, no valor de 635,00€ 
(seiscentos e trinta e cinco euros).

22 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e 
para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com grau de defi-
ciência superior a 60 % devem declarar, no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência.

22.1 — No procedimento concursal em que o número de lugares a 
preencher seja inferior a 10 e igual ou superior a 3, é garantida a reserva 
de um lugar para candidatos com deficiência.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º 
dia útil seguinte à presente publicação, por extrato na página eletrónica 
da Câmara Municipal de Mafra a partir da presente publicação e no 
prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data num jornal 
de expansão nacional.

23 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, 
Hélder António Guerra de Sousa Silva.

312255927 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 596/2019
Torna -se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3, do 

artigo 27.º, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (RJUE), 
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 Re-
pública, relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da 
Maia sob o n.º 854, em 25 de março, e em nome de Pedro Hortêncio 
Teixeira de Sousa Lopes, a incidir no lote n.º 10, de que é proprietário 
e integrante do loteamento titulado pelo alvará n.º 24/79, localizado 
na Rua dos Fogueteiros, na freguesia da Cidade da Maia, concelho da 
Maia, descritos na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Maia, em 
1990/10/15 sob o n.º 872.

Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do lote-
amento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços 
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no 
Gabinete Municipal de Atendimento.

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.

24 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Domingos Silva Tiago, eng.

312255368 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 8233/2019

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo determinável, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
incerto.
1 — Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1 e alínea a), 

do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, con-
jugado com o n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 03 de 

setembro, torna -se público que, por despacho de 03/04/2019, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do dia útil seguinte 
à publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público em contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinável — termo resolutivo incerto para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Mira, para o exercício de funções correspondentes à categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional 
(Sapador Florestal).

2 — Legislação aplicável: LTFP, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20/6; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/7, 
Portaria n.º 1553 -C/2008 de 31/12, Decreto -Lei n.º 29/2019 de 20/2, 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/4, em consonância com o Decreto -Lei n.º 8/2017, 
de 9/1, Portaria n.º 90/2012, de 30/3, Decreto -Lei n.º 4/2005, de 7/1 
(Código do Procedimento Administrativo), Lei n.º 71/2018, de 31/12.

3 — Descrição genérica das funções: Assistente operacional — As 
constantes no Anexo à LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20/6, referido no n.º 2, do artigo 88.º, às quais corresponde o grau 1 de 
complexidade funcional — Funções de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 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 equipamen-
tos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

4 — Caraterização dos postos de trabalho de acordo com o respetivo 
Perfil de competências: Assegurar a prevenção dos incêndios florestais 
através de ações de silvicultura, de gestão de combustíveis, de realiza-
ção de fogos controlados, de realização de queimadas, de manutenção 
e beneficiação da rede divisional, de linhas quebra fogo e de outras 
infraestruturas; Sensibilizar a população para as normas de conduta em 
matéria de prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas; Vigiar 
e assegurar a primeira intervenção das áreas a que se encontra adstrito. 
Combater os incêndios florestais e subsequentes operações de rescaldo e 
vigilância pós -incêndio, desde que requisitados e enquadrados no teatro 
de operações e dispondo de formação e equipamento adequado.

5 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/1, na atual redação, regista -se a inexistência de qualquer reserva 
de recrutamento constituída e de pessoal em sistema de requalificação 
nesta Câmara Municipal. No que diz respeito à consulta à Entidade 
Centralizada para constituição das reservas de recrutamento (ECCR), e 
tendo em conta que as Autarquias Locais são entidades gestoras subsi-
diárias e enquanto a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias 
Locais (EGRA) não estiver em funcionamento, foi decidido, com base 
no Despacho n.º 2556/2014 -SEAP do Secretário de Estado José Maria 
Leite Martins, que os Municípios não estão obrigados a cumprir os 
requisitos de confirmação de pessoal em situação de requalificação, 
nomeadamente a consulta ao INA, uma vez que, a existir esta consulta, 
a mesma deveria ser efetuada à EGRA da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, a qual ainda não foi criada.

6 — Mais, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15/5/2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15/7/2014, 
«As Autarquias Locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qua-
lificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação».

7 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 
será efetuado de acordo com as regras constantes do artigo 38.º da LTFP, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 29/2019 de 20/2, 
base remuneratória para a Administração Pública, que coincide com o 
montante correspondente ao atual 4.º nível remuneratório da Tabela 
Remuneratória Única (TRU), ou seja, 635,07 €.

8 — Duração do contrato: Será aquele que tiver o desenvolvimento 
de projetos não inseridos nas atividades normais dos órgãos ou Serviços, 
de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 57.º da LTFP, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

9 — Local de trabalho: área do Município de Mira.
10 — Requisitos de admissão — podem candidatar -se os indivíduos 

que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 
satisfaçam os seguintes requisitos:

10.1 — Requisitos gerais: os constantes no artigo 17.º da LTFP:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição por convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido de exercício de funções públicas ou não interdito 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
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d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

10.2 — Requisitos especiais: podem candidatar -se todos os indi-
víduos com ou sem relação jurídica de emprego público, detentores 
da escolaridade obrigatória, aferida em função da data de nascimento 
do candidato, com experiência profissional comprovada, competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções inerente ao posto de tra-
balho a ocupar na área de gestão florestal e defesa da floresta e possuir 
a carta de condução.

10.3 — Não se coloca a possibilidade de substituição do nível habi-
litacional por formação ou experiência profissional.

11 — Formalização de candidaturas:
11.1 — A apresentação das candidaturas é efetuada obrigatoriamente 

em suporte de papel, através do preenchimento de formulário tipo, a que 
se refere o n.º 1, do artigo 51.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro atual redação, podendo ser obtido na Secção de Recursos Humanos 
ou na página eletrónica deste Município em http://www.cm -mira.pt, a 
entregar pessoalmente ou a remeter por correio registado, com aviso de 
receção, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Mira, Praça da 
República 3070 -304 Mira, até ao termo do prazo de candidatura referido 
no ponto 1, do presente aviso.

11.2 — Não é admitida a apresentação de candidaturas e de docu-
mentação por via eletrónica.

11.3 — O requerimento de candidatura deverá ainda ser acompa-
nhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão do candidato 
ao procedimento concursal: Curriculum vitae atualizado, detalhado e 
devidamente assinado e datado, mencionando nomeadamente a expe-
riência profissional anterior relevante para o exercício das funções do 
lugar a concurso, ações de formação e aperfeiçoamento profissional com 
referência à sua duração; fotocópia do certificado de habilitações literá-
rias, sem prejuízo da apresentação de fotocópias de outros documentos 
comprovativos dos factos referidos no Curriculum Vitae, documento 
comprovativo de vínculo à Administração Pública, com menção da 
categoria, carreira e antiguidade.

12 — Os métodos de seleção a aplicar no presente procedimento 
concursal serão a Avaliação curricular e Entrevista de Avaliação de 
Competências.

12.1 — Avaliação Curricular — destina -se a avaliar as aptidões dos 
candidatos, sendo consideradas e ponderadas as Habilitações Académi-
cas, Formação Profissional, Experiência Profissional e outros requisitos 
conforme se indica:

AC = HA + FPG + FPE + EP + OR
 5

AC — Avaliação Curricular;
HA — Habilitações Académicas;
FPG — Formação Profissional Geral;
FPE — Formação Profissional especifica;
EP — Experiência Profissional;
OR — Outros requisitos.

Cada um dos parâmetros anteriormente enunciados será valorado 
de 0 a 20 valores.

Habilitações Académicas (HA) — onde se avaliará a titularidade de 
um grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida, com 
a seguinte ponderação:

Habilitação obrigatória — 15 valores;
Habilitação superior às legalmente exigidas — 20 valores.

Formação Profissional (FP) — onde se avaliarão as ações de formação 
e aperfeiçoamento profissional, estágios, especializações, seminários, 
encontros, jornadas, simpósios, colóquios, debates, palestras e painéis), 
com as seguintes ponderações:

Formação Geral:
Até 10 horas de formação — 10 valores;
Formação entre 10 e 15 horas — 15 valores;
Formação superior a 15 horas — 20 valores;

Formação especifica:
Sem curso de Sapador Florestal — 15 valores;
Com curso de Sapador Florestal — 20 valores.

Outros requisitos:
Carta de Condução B — 10 valores;
Carta de Condução Pesados — 20 valores.

Experiência Profissional (EP) — em que se ponderará o desempenho 
efetivo de funções técnicas na área de atuação mencionada no aviso de 
abertura, bem como outras capacitações adequadas, sendo avaliada pela 
sua natureza e duração, com a seguinte ponderação:

Sem experiência profissional na área — 10 valores;
Menor de 4 anos — 15 valores;
Igual ou superior a 4 anos — 20 valores.

12.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa ava-
liar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com as 
competências consideradas essenciais para o exercício da função.

Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto 
por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 
competências previamente definido.

A EAC é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetiva-
mente, as classificações 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Cada parâmetro de 
avaliação resultará de votação nominal, sendo o resultado final obtido 
através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros 
a avaliar.

12.3 — Ordenação Final — A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento, será efetuada numa escala de 0 a 20 valores 
e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

OF = (AC × 40 %) + (EAC × 60 %)
 2
sendo:

OF — Ordenação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências.

13 — Em situação de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual 
redação.

14 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório, pelo que serão 
excluídos os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 va-
lores em cada um dos métodos de seleção.

15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, os candidatos têm 
acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e res-
petiva ponderação de cada um dos métodos, desde que as solicitem 
por escrito.

17 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação. para a realização da 
audiência dos interessados nos termos do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será publicada na 2.ª série do Diário da República e publicitada 
na página eletrónica do Município de Mira.

19 — Constituição do júri:
Presidente: Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes, Chefe da DPCPOA;
1.º Vogal Efetivo: Dr.ª Liliana Mafalda Valente da Cruz, Técnica 

Superior;
2.º Vogal Efetivo: Eng.ª Paula Cristina Correa da Silva Ferreira, Téc-

nica superior;
1.º Vogal Suplente: Eng.ª Susana Marques Facão, Técnica superior; e
2.º Vogal Suplente: Eng. Jorge Nuno Barreto Rico, Técnico Superior.

O Presidente do Júri do concurso será substituído nas suas faltas e 
impedimentos, pelo 1.º Vogal Efetivo.

20 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 46.º, da LTFP, o Júri referido do 
presente procedimento concursal será o mesmo para efeitos de acom-
panhamento e avaliação final do período experimental do contrato de 
trabalho que vier a resultar do presente procedimento concursal.

21 — Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, e nos 
termos do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2, os candidatos 
com deficiência devem declarar no formulário tipo de candidatura, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência e indicar se necessitam de meios/condições especiais para 
a realização dos métodos de seleção.

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 providen-



Diário da República, 2.ª série — N.º 91 — 13 de maio de 2019  14587

ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação o presente procedimento 
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 Mira (http://www.cm -mira.pt), por 
extrato e, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.

24 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

23 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei 
Soares de Almeida.

312254688 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Regulamento n.º 420/2019

Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita

Preâmbulo
O Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita na sua redação 

inicial foi aprovado pela Assembleia Municipal, por deliberação tomada 
em sessão de 05 de dezembro de 2003 e posteriormente alterado em 
27 de fevereiro de 2004.

Atendendo às alterações introduzidas no Decreto -Lei n.º 411/98 de 
30 de dezembro, pelos Decreto -Lei n.º 5/2000, de 29 de janeiro, Decreto-
-Lei n.º 138/2000, de 13 de julho, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, 
pelo Decreto -Lei n.º 109/2010, de 14 de outubro e pela Lei n.º 14/2016, 
de 09 de junho, bem como a adequação aos procedimentos dos serviços, 
trazida pela prática administrativa decorrente da aplicação das normas 
regulamentares, tornou -se necessário atualizar o Regulamento dos Ce-
mitérios do Município da Moita, reformulando -se as normas subjacentes 
e procedendo -se à disciplina de novas situações o que pela sua dimensão 
e extensão se convola na elaboração de um novo Regulamento dos 
Cemitérios do Município da Moita.

Ademais, constatou -se da aplicação do regulamento, a existência de 
dúvidas, lacunas e omissões de difícil integração, aspetos que importa 
colmatar, carecendo de modificações regulamentares de modo a adequá-
-lo à realidade cemiterial.

Importou, pois, proceder à elaboração de um novo Regulamento 
dos Cemitérios do Município da Moita, com vista à concretização dos 
objetivos supradescritos.

Assim, deliberou a Câmara Municipal, em reunião ordinária de 26 de 
setembro de 2018, desencadear o procedimento de elaboração do projeto 
do Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita, com publicita-
ção do início do procedimento, em 27 de setembro de 2018, na Internet, 
no sítio institucional do Município da Moita e em Edital, indicando a 
forma como se podia processar a constituição como interessados e a apre-
sentação de contributos para a elaboração do projeto de Regulamento, 
nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

O prazo para constituição de interessados e apresentação de contribu-
tos para a elaboração do projeto de Regulamento decorreu de 28 -09 -2018 
a 12 -10 -2018, sem que se tenham constituído quaisquer interessados ou 
apresentados contributos.

Em cumprimento da citada deliberação procedeu -se à elaboração 
do projeto de Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita. 
Com as medidas projetadas pretende -se obter uma adequação à atual 
realidade cemiterial, bem como um instrumento regulamentar idóneo a 
disciplinar os procedimentos administrativos e de gestão dos serviços, 
de forma eficiente e eficaz.

As medidas previstas no presente regulamento decorrem da legislação 
habilitante, pelo que, as suas vantagens consistem na concretização e 
desenvolvimento do que nela se encontra previsto e na garantia da boa 
aplicação da mesma.

Assim, pretende -se obter uma cabal conciliação entre a gestão equili-
brada do serviço de gestão cemiterial e os recursos financeiros necessá-
rios, princípios que devem prevalecer na administração pública. Do ponto 
de vista dos encargos, o regulamento não implica aumento das despesas 
do Município da Moita na medida em que o procedimento criado para 
os ossários temporários, não obstante envolver custos acrescidos, resul-
tará numa economia de custos municipais, em termos de investimento 
em ossários, pois permitirá a gestão dos ossários existentes de forma 
racional e otimizada.

Em reunião ordinária, de 23 de janeiro de 2019, a Câmara Municipal da 
Moita deliberou ao abrigo do disposto no artigo 32.º e na alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada 
pelas Declarações de Retificação n.os 46 -C/2013, de 01 de novembro 
e 50 -A/2013, de 11 de novembro, e alterada pelas Leis n.os 25/2015, 
de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7 -A/2016, de 30 de março, 
42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, submeter a 
consulta pública para recolha de sugestões, o projeto de Regulamento 
dos Cemitérios do Município da Moita, pelo prazo de 30 dias úteis, a 
contar da data da sua publicação no Diário da República, nos termos e 
para os efeitos do disposto dos n.os 1 e 2 do artigo 101.º do CPA, antes 
de ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal da Moita.

O período de consulta pública terminou sem que tenham sido apre-
sentadas sugestões.

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária, 
1.ª reunião, realizada no dia 22 de abril de 2019, nos termos dos arti-
gos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, das 
alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, dos artigos 14.º, 20.º e 21.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 46 -B/2013, de 01 de novembro, alterada pelas Leis n.os 82 -D/2014, de 
31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 04 de setembro, 
7 -A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017, 
de 29 de dezembro, 51/2018, de 16 de agosto e 71/2018, de 31 de de-
zembro, dos artigos 6.º e 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de setembro, 
alterada pelas Lei n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro e 117/2009, de 
29 de dezembro, e dos artigos 96.º a 101.º e 135.º a 142.º do Código 
do Procedimento Administrativo, sob proposta da Câmara Municipal, 
apresentada em reunião ordinária de 10 de abril de 2019, ao abrigo do 
disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovou o presente Regulamento dos Cemitérios do 
Município da Moita.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Legislação Habilitante

O Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita tem como nor-
mas habilitantes os artigos 112.º, e 241.º, da Constituição da República 
Portuguesa, as alíneas b) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, o artigo 32.º e a 
alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.os 46 -C/2013, de 
01 de novembro e 50 -A/2013, de 11 de novembro, e alterada pelas Leis 
n.os 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7 -A/2016, de 
30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, 
o Decreto n.º 44220, de 3 de março de 1962, alterado pelos Decretos 
n.os 45864, de 12 de agosto de 1964, 463/71, de 2 de novembro, e 857/76, 
de 20 de dezembro, e pelo Decreto -Lei n.º 168/2006, de 16 de agosto, o 
Decreto n.º 48770, de 18 de dezembro de 1968, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 411/98, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, e o 
Decreto -Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, alterado pelos Decreto -Lei 
n.º 5/2000, de 29 de janeiro, Decreto -Lei n.º 138/2000, de 13 de julho, 
pela Lei n.º 30/2006, de 11 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 109/2010, 
de 14 de outubro e pela Lei n.º 14/2016, de 09 de junho, bem como os 
artigos 14.º, 20.º e 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 01 de novembro, 
alterada pelas Leis n.os 82 -D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 
16 de julho, 132/2015, de 04 de setembro, 7 -A/2016, de 30 de março, 
42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017, de 29 de dezembro, 51/2018, 
de 16 de agosto e 71/2018, de 31 de dezembro, e os artigos 6.º e 8.º da 
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de setembro, alterada pelas Lei n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro e 117/2009, de 29 de dezembro.

Artigo 2.º
Objeto

1 — O presente regulamento aplica -se à remoção, transporte, inu-
mação, cremação, exumação e trasladação de cadáveres nos cemitérios 
do Município da Moita, sob a administração da Câmara Municipal da 
Moita, doravante designados de cemitérios municipais da Moita, bem 
como de alguns desses atos relativos a outros restos mortais, e, ainda, 
de mudança de localização de cemitério.

2 — O presente regulamento estabelece, também, as normas referentes 
à organização, funcionamento e utilização dos cemitérios municipais 
da Moita.


