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concedida dispensa de trabalho noturno, nos termos do n.º 7 do Ar-
tigo 56.º do Decreto -Lei n.º 437/1991 de 08 de novembro, com a nova 
redação dada pelo n.º 9 do Artigo 56.º Decreto -Lei n.º 412/1998 de 30 
dezembro, o qual ainda se mantém em vigor nos termos do Artigo 28.º 
do Decreto -Lei n.º 248/2009 de 22 de setembro. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas)

29 de setembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209901402 

 Deliberação (extrato) n.º 1538/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E. de 24 de agosto de 2016:
Ângela Maria Baguinho Barroso, Enfermeiro do mapa de pessoal 

deste Hospital, em contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, foi autorizada a acumular funções privadas na Associação 
Terras Dentro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de setembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209901468 

 Deliberação (extrato) n.º 1539/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E. de 24 de agosto de 2016:
João Miguel Chilrito Rocha, Enfermeiro, em contrato de traba-

lho em funções públicas por tempo indeterminado, foi autorizado a 
acumular funções públicas, como Assistente Convidado a 15 %, na 
Universidade de Évora — Escola Superior de Enfermagem S. João 
de Deus, no Ano letivo 2016/2017. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

29 de setembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209901516 

 Deliberação (extrato) n.º 1540/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E. de 31 de agosto de 2016:

Telmo Duarte Canelas Pequito, Enfermeiro, em contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, foi autorizado a acu-
mular funções públicas, como Professor Adjunto Convidado a 15 %, 
na Universidade de Évora — Escola Superior de Enfermagem S. João 
de Deus, no Ano letivo 2016/2017. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

29 de setembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209901646 

 Deliberação (extrato) n.º 1541/2016
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Espírito 

Santo de Évora, E. P. E. de 31 de agosto de 2016:
Sílvia Manuela Pação Alminhas, Enfermeira, em contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, foi autorizada a acu-
mular funções públicas, como Professor Adjunto Convidado a 15 %, 
na Universidade de Évora — Escola Superior de Enfermagem S. João 
de Deus, no Ano letivo 2016/2017. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

29 de setembro de 2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.

209901921 

 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A.

Despacho n.º 12023/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo do Despacho n.º 16370/2013, 
de 27 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, 
de 18 de dezembro, considerando que:

a) A missão da Infraestruturas de Portugal, S. A., e a necessidade 
da contratação da Manutenção de 2 UPS’s instaladas no edifício ad-
ministrativo Campus do Pragal — Almada (Sede da Infraestruturas 
de Portugal);

b) A duração do contrato e o valor máximo dos encargos a suportar 
pela Infraestruturas de Portugal, S. A. exigem a repartição destes por 
sucessivos anos económicos.

1 — O Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de 
Portugal, S. A., deliberou em reunião de CAE2015 -10 -22, proceder ao 
lançamento do procedimento pré -contratual necessário à contratação da 
Manutenção de 2 UPS’s instaladas no edifício administrativo Campus 
do Pragal — Almada (Sede da Infraestruturas de Portugal), pelo valor 
de 3.711,00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor e autorizou a 
assunção do respetivo compromisso plurianual, que envolve despesa em 
anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2016 — 1.237.00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2017 — 1.237.00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2018 — 1.237.00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — A Infraestruturas de Portugal, S. A. não tem quaisquer paga-
mentos em atraso.

4 — Os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas 
receitas próprias da Infraestruturas de Portugal, S. A.

2015 -10 -22. — O Conselho de Administração Executivo: José Ser-
rano Gordo, vice -presidente — Alberto Diogo, administrador.

209900747 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 12288/2016

Elaboração do Plano de Pormenor da Área de Intervenção
Específica de Equipamentos e Uso

Turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva)
José Manuel Velhinho Amarelinho, presidente da Câmara Municipal 

de Aljezur, faz saber que, tendo a proposta do Plano de Pormenor da Área 
de Intervenção Especifica de Equipamentos e Uso Turístico a Norte de 
Aljezur (Zona Desportiva) sido submetida a conferência de serviços e 
posterior período de concertação, com as entidades representativas dos 

interesses a ponderar, e tendo a proposta sido adequada aos pareceres 
destas mesmas entidades, foi considerado estarem reunidas as condições 
para abertura do período de discussão pública, de acordo com o ar-
tigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revi-
são do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

Assim, ficou deliberado em reunião do Executivo Municipal realizada 
no dia 6 de setembro de 2016 proceder à abertura do período de discussão 
pública para a proposta do Plano de Pormenor da Área de Intervenção 
Específica de Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur (Zona 
Desportiva) Versão Final, por um período de 30 dias, a contar do 5.º dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

Durante o período de discussão pública, a proposta de plano es-
tará disponível para consulta de todos os interessados, nos dias úteis 
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das 9:00h às 15:30h, no Departamento Técnico de Obras e Urbanis-
mo — edifício da Câmara Municipal — sito na rua Capitão Salgueiro 
Maia — 8670 -005 Aljezur, bem como, no sítio da internet do Município 
em www.cm -aljezur.pt.

Quaisquer reclamações, observações ou sugestões deverão ser diri-
gidas por escrito ao Presidente da Câmara, através de impresso próprio 
a obter no serviço ou no sítio da internet atrás identificado, entregues 
por via postal, diretamente na morada acima referida, ou para o seguinte 
endereço de correio eletrónico: geral@cm -aljezur.pt.

28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho.

609901524 

 MUNICÍPIO DE ALMEIDA

Aviso n.º 12289/2016

Procedimento concursal comum na modalidade jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para ocupa-
ção de um posto de trabalho na categoria e carreira de 
técnico superior, a que se refere o aviso n.º 6205/2016, pu-
blicado no Diário da República, n.º 95 de 17 de maio.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum supramencionado, homologada por 
meu despacho de 28 de setembro de 2016.

Candidato:
David Manuel Ferreira Nabais — 14,52 valores
28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Prof. António 

Baptista Ribeiro.
309899728 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 12290/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, torna -se público que cessou a relação jurídica de emprego público, 
por motivo de aposentação no dia 1 de agosto de 2016, a trabalhadora 
Alice Mendes Gomes, Assistente Operacional, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na atividade 
de limpeza e conservação de edifícios, com a posição remuneratória 6/
nível 6 e remuneração mensal de 738,05 €.

5 de setembro de 2016. — A Vice -Presidente da Câmara, Rute Miriam 
Soares dos Santos.

309866111 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 12291/2016
João Manuel Rocha da Silva, na qualidade de Presidente da Câ-

mara Municipal de Beja, torna público, que a Assembleia Municipal 
em sua sessão ordinária de 26 de setembro de 2016, deliberou nos 
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 
de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
da Rua da Lavoura — Beja.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, os elementos que acompanham a delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana da Rua da Lavoura — Beja, poderão 
ser consultados na página da internet do Município de Beja (www.
cm -beja.pt), bem como na Divisão de Administração Urbanística do 
Município de Beja.

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Beja, João Manuel Rocha da Silva.

209898667 

 MUNICÍPIO DE CAMINHA

Regulamento n.º 908/2016

Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação de Habitação 
Degradada no Concelho de Caminha

Nota justificativa
O direito a uma habitação condigna e adequada em termos de dimen-

são, de condições de higiene e conforto, encontra -se entre os direitos 
sociais previstos em termos de direito constitucional.

Atentas às desigualdades individuais, subjacentes à problemática da 
pobreza, as autarquias locais desempenham um papel de grande relevo, 
no âmbito da ação social, no sentido da progressiva inserção social e 
melhoria das condições de vida das pessoas e famílias carenciadas. Neste 
sentido, dotar as habitações do concelho com o mínimo indispensável 
de conforto, deve ser, na prática, uma preocupação e uma prioridade 
da sua atuação.

No Município de Caminha, o número de habitações degradadas e sem 
condições mínimas de conforto e salubridade é uma realidade que não se 
pode ignorar, pertencentes na sua maioria a famílias desfavorecidas que 
não possuem os meios necessários para proceder à realização de obras 
de conservação, beneficiação e reparação das suas habitações.

Atendendo ao número de solicitações que têm surgido na Câmara 
Municipal de Caminha, no âmbito da recuperação de habitações des-
providas de condições de habitabilidade, tornou -se imperativo que se 
regule a forma de acesso a tais apoios, através de critérios uniformes 
e transparentes.

Assim e considerando que compete às autarquias locais a participação 
em programas e projetos de ação social de âmbito municipal, designa-
damente nos domínios do combate à pobreza e exclusão social e que 
compete à Câmara Municipal estabelecer em Regulamento Municipal 
as condições relativas à prestação de serviços e apoios a estratos sociais 
desfavorecidos, elaborou -se o presente Projeto de Regulamento com 
vista a melhorar as condições básicas de habitabilidade para os estratos 
atrás referidos. Por outro lado, estão disciplinados os procedimentos 
necessários ao acesso a comparticipações financeiras a fundo perdido e 
ao apoio técnico a conceder pela Câmara Municipal de Caminha.

Nos termos da alínea k), do n.º1, do artigo 33.º conjugada com a 
alínea g), do n.º1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, submeteu -se a proposta de regulamento à aprova-
ção em reunião de Câmara Municipal e, posteriormente foi submetida 
a discussão pública e aprovação em Assembleia Municipal.

Artigo 1.º
Objetivo e âmbito de aplicação

O presente Regulamento destina -se à definição de critérios de pres-
tação de medidas de apoio à recuperação de habitação degradada a 
estratos sociais desfavorecidos do concelho de Caminha no que se 
refere às seguintes áreas:

a) Obras de conservação, beneficiação, alteração ou ampliação da 
habitação própria e permanente, que apresentem manifesta falta de 
condições de habitabilidade;

b) Licenciamento das obras referidas na alínea anterior;
c) Isenção do pagamento de taxas relativas às obras executadas ao 

abrigo do presente Regulamento.

Artigo 2.º
Destinatários

Poderão requerer a atribuição dos apoios previstos no presente Regu-
lamento os agregados familiares em situação de comprovada carência 
económica e que reúnam as seguintes condições gerais de acesso:

a) Residam com carácter de permanência em casa própria;
b) Não sejam proprietários de outro prédio urbano ou titular de ren-

dimentos prediais.

Artigo 3.º
Condições de atribuição

1 — Poderão requerer a atribuição dos apoios os proprietários ou 
usufrutuários da habitação a que se destina o apoio que satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Não disporem, por si ou através do agregado familiar em que 
esteja inserido, de um rendimento líquido máximo per capita superior 
a 50 % do salário mínimo nacional, fixado para o ano em que o apoio 
é solicitado;


