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3 — Sem prejuízo do respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, o valor do incentivo deve ser proporcional ao montante do 
investimento, ao número de postos de trabalho criados e às externalida-
des positivas geradas pelos investimentos na economia local, regional 
e nacional.

4 — A concessão das formas de apoio referidas nos números anteriores 
pode ser cumulativa entre si.

Artigo 9.º
Concessão de apoio

1 — Os apoios previstos no presente Regulamento podem ser con-
cedidos individualmente ou ao abrigo de Protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal e a entidade promotora.

2 — Os pedidos de concessão dos apoios previstos no presente Regu-
lamento são entregues na Câmara Municipal de Belmonte para análise, 
mediante preenchimento de requerimento tipo a fornecer por aquele 
serviço, acompanhado dos seguintes documentos, de acordo com a 
modalidade de apoio a conceder:

a) Nome, morada ou sede do interessado e número de contribuinte;
b) Identificação do representante legal;
c) Descrição da finalidade a que se destina o apoio;
d) Identificação clara do apoio pretendido;
e) Natureza jurídica do candidato (quando se trate de pessoa coletiva, 

comprovar mediante cópia do documento de constituição e respetivos 
estatutos);

f) Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada (Fi-
nanças e Segurança Social);

g) Declaração de compromisso em manter afeto à respetiva iniciativa 
o apoio a conceder durante um período mínimo de 5 anos, a contar da 
data da sua concessão;

h) Indicar a data em que a atividade será desenvolvida e data previ-
sível do seu termo.

i) Plano de atividades ou negócios relativo à iniciativa empresarial 
a desenvolver;

j) Declaração de que o(a) Requerente do apoio não se encontra em 
estado de falência, de liquidação ou de cessação de atividade, nem tenha 
o respetivo processo pendente;

k) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos 
elementos constantes do requerimento;

l) Declaração de autorização da realização das diligências necessárias 
para averiguar a veracidade dos elementos fornecidos para análise, bem 
como para solicitar às entidades ou serviços competentes a confirmação 
desses elementos.

3 — Os requerimentos referidos no número anterior podem ser acom-
panhados dos documentos ou informações julgados convenientes.

4 — Do referido requerimento deve ainda constar o prazo previsto 
para o início e execução das iniciativas ou projetos a que se refere o 
pedido de apoio e o requerente deve demonstrar a sua capacidade de rea-
lização dessas iniciativas ou projetos, mediante a indicação das atividades 
já desenvolvidas e/ou outros elementos que considere convenientes.

5 — A competência para a atribuição dos apoios previstos no presente 
Regulamento é da Câmara Municipal de Belmonte.

Artigo 10.º
Critérios de apreciação

Os pedidos de apoio são apreciados de acordo com os seguintes 
critérios, não sendo os mesmos cumulativos:

a) Interesse, designadamente de natureza económica, cultural, ar-
tística, ambiental, desportiva, recreativa ou de lazer, determinado pela 
consistência do programa ou projeto proposto e do seu contributo para 
o desenvolvimento sociocultural da comunidade;

b) Consistência do projeto, determinado pela adequação entre os 
objetivos definidos e os custos previstos;

c) Mérito intrínseco do projeto apresentado, tendo em conta a inova-
ção, a diversidade dos objetivos, a criatividade dos processos de interven-
ção e a preocupação demonstrada com o desenvolvimento económico, 
social, cultural e desportivo do Concelho;

d) Qualidade social, cultural, desportiva ou recreativa do requerente, 
demonstrada pela realização de atividades anteriores no âmbito geográ-
fico do concelho.

Artigo 11.º
Apreciação e atribuição

1 — Aos serviços da Câmara Municipal compete a apreciação e 
avaliação dos pedidos de apoio.

2 — Apreciados tais pedidos, o serviço competente elabora um parecer 
fundamentado relativamente à qualidade e interesse dos mesmos para o 
concelho, concluindo com uma proposta objetiva, a qual será submetida à 
Câmara Municipal de Belmonte, com vista a que tal órgão tome decisão 
sobre a concessão, ou não, de tal apoio e em que termos.

3 — O parecer do serviço não é vinculativo.

Artigo 12.º
Dever de informação

1 — A Câmara Municipal de Belmonte pode solicitar aos requerentes 
da concessão de qualquer das formas de apoio previstas no presente 
Regulamento as informações e documentos que entender necessários à 
apreciação do pedido formulado.

2 — As entidades promotoras que beneficiem da concessão de qual-
quer das formas de apoio previstas no presente Regulamento ficam 
obrigadas a prestar os esclarecimentos e a disponibilizar as informações 
relacionadas com a utilização ou aplicação dos apoios concedidos que 
lhes sejam solicitados pela Câmara Municipal de Belmonte.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 13.º
Falsas Declarações

As falsas declarações prestadas pelo Requerente dos apoios previstos, 
na instrução das candidaturas e na declaração, integram tipo legal de 
crime previsto no Código Penal, sem prejuízo da indemnização que ao 
caso couber, nos termos da Lei Civil.

Artigo 14.º
Dúvidas e Omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação 
do presente Regulamento que não possam ser resolvidos pelo recurso aos 
critérios legais de interpretação e integração de lacunas serão submetidos 
para decisão da Câmara Municipal de Belmonte.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 
nos termos legais.
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 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 7386/2016
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira, Vice-

-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, torna público que 
a Câmara Municipal de Cantanhede, em reunião de Câmara de 17 de 
maio de 2016, deliberou proceder à abertura de um período de discus-
são pública da proposta da 2.ª Alteração ao Plano de Urbanização da 
Cidade de Cantanhede, a decorrer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados a partir do 5.º dia da publicação do Aviso na 2.ª série do Diário 
da República.

Durante o referido período, a proposta de Alteração ao Plano de 
Urbanização da Cidade de Cantanhede, acompanhada do parecer final 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), está disponível para consulta no Departamento de Urbanis-
mo — Divisão de Ordenamento do Território, durante as horas normais 
de expediente (das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas).

Convidam -se todos os munícipes a formular as reclamações, obser-
vações e sugestões que entendam por conveniente, as quais devem ser 
apresentadas por escrito em impresso próprio, ou em ofício devidamente 
identificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, 
e entregue no Departamento de Urbanismo, ou pela Internet no endereço 
http://www.cm -cantanhede.pt. É ainda disponibilizado um e -mail próprio 
(du@cm -cantanhede.pt).

O presente Aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume.
25 de maio de 2016. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de 
Oliveira.
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Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira, Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, declara para os devidos 
efeitos que, a Câmara Municipal de Cantanhede, em sua sessão ordinária 
realizada em 17/05/2016, deliberou proceder à abertura de um período 
de discussão pública da proposta da 2.ª Alteração ao Plano de Urbani-
zação da Cidade de Cantanhede, a decorrer pelo prazo de 20 (vinte) dias 
úteis, contados a partir do 5.º dia da publicação do Aviso na 2.ª série do 
Diário da República, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 89.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Por ser verdade, passo a presente declaração que assino e faço auten-
ticar com o selo branco em uso nesta Câmara Municipal.

25 de maio de 2016. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de 
Oliveira.
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 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 7387/2016

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo 
indeterminado em contrato de trabalho em funções públicas, de 
1 assistente operacional — Área de atividade de cantoneiro — Hi-
giene e limpeza urbana.
1 — Nos termos do disposto no 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 6 de abril e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal 
de 11 de maio corrente, após deliberação favorável da Câmara Muni-
cipal de 04 de maio de 2016, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias 
úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, com vista ao 
preenchimento do seguinte posto de trabalho:

Carreira e categoria — 1 posto de trabalho de assistente operacio-
nal — área de atividade de cantoneiro para o setor de Higiene e Limpeza 
Urbana.

2 — Local de trabalho: área do concelho de Castelo de Vide.
3 — Prazo da reserva de recrutamento: O procedimento concursal é 

válido para o preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os 
efeitos a que se refere o n.º 2, do artigo 40, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

4 — Âmbito de recrutamento: Em cumprimento do n.º 3 do artigo 30.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea b) do n.º 2 do 
artigo 48.º do Orçamento de Estado para 2014, o recrutamento inicia -se 
sempre de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida. Nos termos das alíneas a) a c) do n.º 1 do 
artigo 35.º da mesma lei, podem candidatar -se:

a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a execu-
tar diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou serviço 
em causa;

b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a exe-
cutar qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou 
serviço ou que se encontrem em situação de requalificação;

c) Trabalhadores integrados em outras carreiras.

4.1 — Nos termos do n.os 4 a 6 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho por aplicação da situação acima descrita, proceder -se -á ao re-
crutamento de trabalhadores com relação jurídica por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade do município, em conformidade com a 
deliberação do executivo municipal de 04 de maio de 2016

4.2 — Não são admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita este procedimento concursal.

4.3 — De acordo com o Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
poderão ser opositores ao presente procedimento concursal pessoas 
com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, 
os quais em caso de igualdade de classificação têm preferência, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos dos artigos 6.º 
e 7.º do diploma supramencionado.

5 — Relativamente à consulta à Entidade Centralizada para consti-
tuição das reservas de recrutamento (ECCR) nos termos do artigo 4.º 
da Portaria 83 -A/2009, de 22/01, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e de acordo com a atribuição que é 
conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º, do Decreto -Lei n.º 48/2012, 
foi declarado por esta entidade, o seguinte” Não tendo ainda decorrido 
qualquer procedimento concursal para constituição de reservas de re-
crutamento, declara -se a inexistência, em reservas de recrutamento, de 
qualquer candidato com o perfil adequado”. — Consultada a CIMAA 
na qualidade de entidade gestora da requalificação nas autarquias locais, 
informou a mesma que ainda não se encontra constituída.

— De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais de 15 de maio de 2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho 
de 2014 “As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral de 
Qualificação dos trabalhadores em funções públicas (INA)no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação.

— Não existe reserva de recrutamento no Município.
6 — Caracterização do posto de trabalho: De harmonia com o descrito 

no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho e do descrito no mapa de pessoal do município de Castelo de 
Vide, do qual constam as atividades a seguir enunciadas: — Procede à 
recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos, procede à recolha 
de monos, procede à varredura manual e limpeza das ruas, procede à 
lavagem de contentores, procede à lavagem de ruas, procede à abertura, 
limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas, procede à 
limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas, procede à remoção 
de ervas, procede à aplicação de monda química, assegura a limpeza 
e conservação das instalações adstritas ao serviço, procede à execução 
de cargas e descargas.

6.1 — Perfil de competências pretendido:
6.1.1 — Realização e orientação para resultados;
6.1.2 — Orientação para o serviço público;
6.1.3 — Relacionamento interpessoal;
6.1.4 — Responsabilidade e compromisso com o serviço.
7 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 

é objeto de negociação, após o termo do procedimento concursal, nos 
termos do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as limita-
ções impostas pelo artigo 42.º da LOE/2015 conjugado com o artigo 18.º 
da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Orçamento de Estado para 2016).

— A posição remuneratória de referência é a 1.ª Posição da carreira/
categoria de assistente operacional, nível 1 da Tabela remuneratória 
única — RMMG (Remuneração mínima mensal garantida, atualmente 
530,00€ (quinhentos e trinta euros).

8 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indiví-
duos, que até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candida-
turas, satisfaçam os seguintes requisitos:

8.1 — Requisitos de admissão previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória. Nos 
termos dos artigos 12.º, n.º 1 e 13.º, ambos do Decreto -Lei n.º 538/79, 
de 31 de dezembro e conforme disposto nos artigos 6.º e 63.º da Lei 
n.º 46/86, de 14 de outubro que legisla as bases do sistema educativo, a 
escolaridade obrigatória é a 4.ª classe para os nascidos até 01 de janeiro 
de 1967, o 6.º Ano de escolaridade para os nascidos após essa data, 
inclusive e aos nascidos a partir de 01 de janeiro de 1981, inclusive, é 
exigido o 9.º Ano de escolaridade.

Não é possível substituir a habilitação exigida por formação ou ex-
periência profissional.

9 — Formalização e prazo para apresentação das candidaturas:
As candidaturas são formalizadas em suporte de papel, mediante 

preenchimento de formulário tipo de utilização obrigatória, disponível 
na página eletrónica deste município em www.cm -castelo -vide.pt ou 
na Subunidade orgânica de Recursos Humanos, devendo ser entregues:

— através de correio registado, com aviso de receção, endereçadas 
ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide para a Rua 
Bartolomeu Álvares da Santa, 7320 -117 Castelo de Vide;

— pessoalmente na subunidade orgânica de recursos humanos, no 
período compreendido entre as 9 e as 17 horas, de segunda a sexta -feira.


