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b) Proprietário da totalidade ou representante legal de todos os pro-
prietários do prédio, devendo entregar procurações do proprietário ou 
dos comproprietários, no caso do requerente ser comproprietário do 
imóvel ou mandatário do(s) proprietário(s).

2 — O pedido de comparticipação deverá ser acompanhado dos res-
tantes elementos constantes do requerimento de candidatura a fornecer 
pela Câmara Municipal, nomeadamente:

a) Identificação de todas as frações/unidades autónomas, tipo de 
utilização e condóminos/proprietários;

b) Declaração de compromisso de início das obras no prazo máximo 
de 90 dias, a contar da data de notificação do deferimento da candidatura;

c) Declaração de Autorização para colocação de tela/painel publicitário 
“AMA REABILITA”;

d) Descrição predial genérica, comprovando a constituição da pro-
priedade horizontal ou da propriedade plena do imóvel;

e) Orçamento (s) e descrição dos diversos trabalhos a efetuar, incluindo 
prazo máximo de execução.

Artigo 7.º
Acompanhamento

O acompanhamento e controlo da intervenção, nas componentes física 
e financeira, incluindo a verificação documental, competem à Câmara 
Municipal, através dos técnicos por esta designados para o efeito.

Artigo 8.º
Meios Financeiros

A Câmara Municipal inscreverá no Plano Plurianual de Investimento 
e Orçamento os meios financeiros destinados à concretização do pro-
grama municipal.

Artigo 9.º
Erros e Omissões

As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação das disposições 
do presente regulamento serão esclarecidas e decididas pelo Vereador 
responsável ou pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 10.º
Entrada em Vigor

O presente programa entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao da sua publicação no Diário da República.

11 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Carla 
Maria Nunes Tavares.

311501224 

 MUNICÍPIO DE AVIS

Aviso (extrato) n.º 10457/2018

Proposta de Regulamento do Ginásio Municipal de Avis
Nuno Paulo Augusto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Avis, torna público que a Câmara Municipal de Avis, em sua reunião 
ordinária realizada a 14 de março de 2018, deliberou dar início ao período 
de consulta pública da Proposta de Regulamento do Ginásio Municipal 
de Avis, pelo período de trinta dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Aviso, no Diário da República. A proposta de regulamento 
encontra-se disponível para consulta na página da internet da Câmara 
Municipal de Avis (www.cm-avis.pt) e na Divisão de Administração 
Geral — Serviço de Atendimento ao Munícipe, sito no largo Cândido 
dos Reis, 7480 -116 Avis, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 13h00 e 
entre as 14h00 e as 16h00. Durante o período de consulta pública, podem 
os interessados formular as reclamações, observações ou sugestões que 
entendam por convenientes, as quais devem ser apresentadas por escrito, 
dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Avis, podendo ser 
remetidas, por correio eletrónico para o endereço geral@cm -avis.pt, por 
correio convencional ou entregues no balcão de atendimento geral desta 
Câmara Municipal, durante o período normal de expediente. E, para que 
conste, mandei publicar este Aviso no Diário da República e outros de 
igual teor, que serão afixados nos locais de estilo, na página da internet 
da Câmara Municipal de Avis.

9 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Avis, 
Dr. Nuno Paulo Augusto da Silva.

311499347 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Aviso (extrato) n.º 10458/2018

Lista unitária de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, torna-
-se público que se encontra afixada nas instalações do Município de 
Esposende e disponibilizada na página eletrónica, em www.municipio.
esposende.pt, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
no procedimento concursal comum para contratação de um assistente 
operacional da atividade de manobrador de máquinas (ref. D), em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo aviso n.º 8862/2017, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 151, de 07/08/2017, a qual foi homologada, por despacho 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, em 2 de julho de 2018.

11 de julho de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Alexandra Susana Abreu Faria Carvalho Roeger, Engenheira.

311501743 

 Aviso (extrato) n.º 10459/2018

Lista unitária de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, 
torna -se público que se encontra afixada nas instalações do Município 
de Esposende e disponibilizada na página eletrónica, em www.muni-
cipio.esposende.pt, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para contratação de um 
assistente operacional da atividade de eletricista (ref. A), em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo aviso n.º 8862/2017, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 151, de 07/08/2017, a qual foi homologada, por despacho 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, em 2 de julho de 2018.

11 de julho de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Alexandra Susana Abreu Faria Carvalho Roeger, Engenheira.

311501719 

 MUNICÍPIO DE ESTARREJA

Aviso n.º 10460/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para preenchimento de sete postos 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Casa Museu Egas Moniz (1) — Referência A, Setor de Servi-
ços Educativos (4) — Referência B e Subunidade de Higiene e 
Limpeza Pública/Setor de Serviços Urbanos (2) — Referência C) 
(Ref.ª 07/2018).
1 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril e nos termos do disposto nos artigos 33.º a 37.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, por deliberações da Câmara Municipal de 
23 de novembro de 2017 e 28 de junho de 2018, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso 
no Diário da República, 2.ª série, procedimento concursal comum, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, tendo em vista o preenchimento de sete postos de trabalho 
da carreira e categoria de Assistente Operacional, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril e no âmbito do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, 
de 29 de julho, declara -se não se encontrarem constituídas reservas de 
recrutamento no próprio organismo e não se encontrar constituída a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA).

3 — O procedimento concursal é válido para o recrutamento do preen-
chimento dos postos de trabalho a ocupar (sete postos) e para os efeitos 
do previsto no n.º 2 do artigo 40, da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

4 — Local de trabalho: área geográfica do Município de Estarreja.
5 — Caracterização dos postos de trabalho: Funções de natureza ope-

racional, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 
bem definidas e com graus de complexidade variáveis; Execução de tare-


