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PARTE H

 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Aviso n.º 29184/2008
Para os devidos efeitos, torna -se público que, na sequência do concurso 

interno de acesso geral para provimento de três lugares na categoria de 
operário qualificado principal, da carreira de operário qualificado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166 de 11 de 
Setembro de 2008, de acordo com o meu despacho de 26 de Novembro 
de 2008, nomeei para os referidos lugares os candidatos abaixo indicados:

António José dos Santos Almeida — operário qualificado principal 
(jardineiro)

Joaquim António de Jesus Tenreiro — operário qualificado principal 
(pedreiro)

Manuel Chaves Pinto — operário qualificado principal (pedreiro).

Em conformidade com o estipulado no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, os candidatos acima deverão aceitar a 
nomeação dos lugares no prazo de 20 dias a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República. (Isentos de Visto do 
Tribunal de Contas).

26 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Augusto Fer-
nando Andrade.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Regulamento n.º 636/2008

Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação do Concelho de Alcobaça

Nota justificativa
Desde 2004 que na Assembleia Municipal de Alcobaça se encontra 

aprovado por maioria a isenção de pagamento de taxas para novas 
construções e reabilitação no âmbito do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação do Concelho de Alcobaça, dentro dos Centros 
Históricos do Município. Recentemente foram delimitados em sede de 
PDM dois novos Centros Históricos, designadamente o de Aljubarrota 
e S. Martinho do Porto.

Esta iniciativa proposta pela Câmara Municipal, tem -se revelado 
como positiva, são vários os exemplos de reabilitação que têm ocorrido 
nos últimos anos.

Com esta medida, pretende -se incentivar particulares e agentes eco-
nómicos a investirem no património edificado e no comércio em geral 
ou em outras actividades compatíveis nestas áreas.

Assim, tendo em atenção os resultados já atingidos, consagra -se o 
alargamento do prazo de isenção em vigor, com o objectivo de estimular 
os proprietários e inquilinos e comércio em geral a recuperarem e valo-
rizarem os seus imóveis, com vista a uma reabilitação mais abrangente 
dos centros históricos no âmbito do PDM de Alcobaça.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, e com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, a Assembleia 
Municipal de Alcobaça, na sua sessão ordinária de 30 de Setembro 
de 2008, sob proposta da Câmara Municipal de Alcobaça, deliberou 
aprovar a seguinte alteração ao artigo 9.º do Regulamento Municipal 
da Urbanização e da Edificação do Concelho de Alcobaça:

«CAPÍTULO IV

Isenção e redução de taxas

Artigo 9.º
(isenção e reduções)

1 — (…)
2 — (…)

3 — (…)
4 — (…)
5 — (…)
6 — Para além das situações anteriores, no âmbito da salvaguarda e 

protecção do Património Histórico Edificado, ficarão totalmente isentos 
do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento os seguintes 
casos:

a) (…)
b) As obras de recuperação, de reabilitação, de renovação e de nova 

edificação, para fins habitacionais e comerciais, para imóveis situados 
nos Centros Históricos definidos, ou que o venham a ser, nos diferentes 
Instrumentos de Gestão Territorial;

c) (…)

7 — A isenção das taxas para novas edificações, prevista na alínea b) 
do número anterior, termina em 31 de Dezembro de 2010.»

28 de Novembro de 2008. — O Vice -Presidente da Câmara, Carlos 
Manuel Bonifácio. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Aviso n.º 29185/2008
1 — Torna -se público que, por meu despacho datado de 11 de Novem-

bro corrente, se encontra aberto, nos termos do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, após a publicação do presente 
aviso no Diário da República, o concurso externo de ingresso para pro-
vimento de um lugar da carreira de encarregado de parques desportivos 
e recreativos, do grupo de pessoal auxiliar.

2 — O local de trabalho é na área do Município.
3 — Ao concurso são aplicáveis as regras dos Decretos -Lei n.os 247/87, 

de 17/6; 353 -A/89, 16/10; 427/89, de 7/12; 204/98, de 11/7; 404 -A/98, 
de 18/12; 412 -A/98, de 30/12 e 238/99, de 25/6.

4 — Remuneração e outras condições — a remuneração será a resul-
tante da aplicação do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, 
aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 
de Dezembro, tendo em conta o índice que os candidatos possuam, 
sendo -lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições 
de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da 
Administração Local.

5 — Requisitos de admissão — a este concurso podem concorrer 
todos os funcionários que reúnam os seguintes requisitos:

6 — Gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho.

7 — Especiais — os referidos no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro, dando -se preferência a candidatos 
com adequada experiência profissional na área para o qual é aberto o 
concurso.

8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas, obrigatoriamente, através de requerimento tipo, disponí-
vel através do site www.cm -alenquer.pt, ou a fornecer pela secção de 
recursos humanos, no complexo municipal, na Quinta da Barnabé ou na 
Divisão de Gestão Administrativa, no edifício dos Paços do Concelho, em 
conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Praça Luís 
de Camões, 2580 -318 Alenquer, dentro do prazo estabelecido, entregue 
pessoalmente, na Divisão de Gestão Administrativa desta Câmara, ou 
remetido por correio com aviso de recepção.

9 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão, ainda, ser 
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Currículo vitae, devidamente documentado, detalhado, datado, 

rubricado em todas as folhas e assinado pelo candidato;
c) Declaração passada pelo serviço de origem devidamente autenti-

cada, da qual conste a natureza do vinculo, categoria, antiguidade na 
categoria, na carreira e na função pública e respectiva classificação de 
serviço, com a indicação da sua expressão quantitativa e ainda, o índice 
e escalão por onde é remunerado;

d) Fotocópia do Bilhete de identidade e do Cartão de Contribuinte 
Fiscal — frente e verso.




