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PARTE C

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.º 3911-A/2015
1 — No âmbito do concurso interno de ingresso para admissão a 

estágio de 45 estagiários para o provimento de 45 postos de trabalho 
na categoria de inspetor -adjunto de nível 3 da carreira de investigação e 
fiscalização do mapa de pessoal do serviço de estrangeiros e fronteiras 
(SEF), aberto pelo Aviso n.º 1733/2014, Diário da República 2.ª série, 
N.º 26, de 06 de fevereiro (retificado pela declaração de retificação 
n.º 1136 -A/2014, de 10 de novembro), nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, convocam -se 
os candidatos constantes da lista disponível na página eletrónica do 
SEF, em www.sef.pt, para comparecerem nos dias: 28 e 29 de abril de 
2015, pelas 08h00, na Academia Militar, sita na Rua Gomes Freire, S/N, 
1169 -203, Lisboa, a fim de ser dado início à aplicação do método de 
seleção de exame de aptidão física.

2 — Os candidatos deverão apresentar -se munidos do bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão, válidos.

3 — A fim de puderem realizar as provas físicas, os candidatos deve-
rão ser portadores do equipamento individual referido na alínea f), do 

Ponto 3, do Despacho Normativo n.º 21/2003, de 15 de maio, a saber: 
camisola, calções, sapatos de ténis, fato de treino (facultativo).

4 — No cumprimento do exposto na alínea g), do Ponto 4, do referido 
Despacho Normativo, os candidatos deverão, igualmente, apresentar -se 
com a Declaração constante do site do SEF, devidamente preenchida.

5 — Relativamente ao disposto na alínea h), do Ponto 4 do referido 
Despacho Normativo, os candidatos deverão ser portadores de uma De-
claração Médica de aptidão física para a realização do presente método 
de seleção, sem a qual não poderão realizar as provas físicas.

6 — Dá -se conhecimento da deliberação do Júri do Concurso sobre 
a clarificação de alguns critérios das provas físicas, constantes do Des-
pacho Normativo n.º 21/2003, de 15 de maio:

4.1 — Percurso de coordenação:
b) Condições de execução:
Na passagem por cima de obstáculo com 110 cm de altura, é permitido 

apoiar no obstáculo.

4.5 — Flexões de tronco à frente (abdominais):
b) Condições de execução:
O espaço temporal para estas execuções é de 2 minutos.
10 de abril de 2015. — O Presidente do Júri, José van der Kellen.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso n.º 3911-B/2015

Revisão do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães

Discussão pública
José Luís Correia, Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99 
de 22 de setembro (RJIGT), na atual redação, conjugado com o n.º 7 do 
artigo 96.º do mesmo diploma legal e dos n.os 6,7 e 8 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, torna público que a Câmara 
Municipal de Carrazeda de Ansiães, em reunião ordinária de 27 de 
março de 2015, deliberou proceder à abertura de um período de 30 dias, 
(incluindo sábados, domingos e feriados), para discussão pública da 
proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães 
e respetivo relatório ambiental, o qual terá início no 5.º dias contado a 
partir da publicação deste aviso no Diário da República.

Durante o período de discussão pública, a Câmara Municipal pro-
moverá uma sessão pública de esclarecimento, a anunciar nos locais 
habituais.

Os documentos que integram a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Carrazeda de Ansiães, nomeadamente as peças gráficas, 
o Regulamento do Plano e o Relatório do Plano e programa geral de 
execução, bem como, o respetivo relatório ambiental e resumo não 
Técnico do Relatório Ambiental o parecer final da Comissão de Acom-
panhamento e os demais pareceres emitidos, encontram -se disponíveis 
para consulta dos interessados no (LIT) — Loja Interativa de Turismo, 
sito na Praça do CITICA — 5140 -085 — Carrazeda de Ansiães todos 

os dias das 10 às 17 e na página da Internet da Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães, em www.cm -carrazedadeansiaes.pt.

No decorrer do período de discussão pública, os interessados podem 
formular, por escrito, reclamações, observações e sugestões sobre a 
proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de An-
siães, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode ser obtido 
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou na página da Internet da 
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

As reclamações, observações e sugestões poderão ser enviadas por 
carta registada com aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara 
Municipal para a Rua Jerónimo Barbosa, 5140 -077 - Carrazeda de An-
siães, ou entregues diretamente nos serviços indicados no parágrafo 
anterior, bem como por correio eletrónico para geral@cmca.pt.

Concluído o período de discussão pública, a Câmara Municipal pon-
derará as reclamações, observações e sugestões e pedidos de esclare-
cimentos apresentados pelos interessados, ficando obrigada a resposta 
fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: a des-
conformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; a 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados na fase de elaboração; a desconformidade com disposições 
legais e regulamentares aplicáveis; a eventual lesão de direitos subjetivos; 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT.

Mais se informa que, atentas as novas regras urbanísticas constantes 
da revisão do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães, os 
procedimentos de informação prévia, comunicação prévia e de licencia-
mento ficam suspensos a partir da data fixada para o início do período 
de discussão pública e até à data da entrada em vigor do Plano, em 
conformidade com o artigo 117.º do RJIGT.

10 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Luís Correia.

208564806 


