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2.º  - José Manuel Del Águila de Los Rios, assistente hospitalar de 
medicina interna do Hospital de Santa Luzia de Elvas da Unidade Local 
de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.;

c) Vogais suplentes:

1.º  - Armando Cruz Nodorce, assistente hospitalar de medicina interna 
do Hospital Doutor José Maria Grande da Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano, E. P. E.;

2.º  - Aida Cordero Botejara, assistente graduada hospitalar de medicina 
interna do Hospital de Santa Luzia de Elvas da Unidade Local de Saúde 
do Norte Alentejano, E. P. E.

Sendo o primeiro vogal referido o substituto do presidente nas suas 
ausências e impedimentos.

24 — A produção de efeitos do presente procedimento concursal fica 
dependente da obtenção de autorização superior de contratação nos ter-
mos do Despacho n.º 12083/2011 (in DR, II, n.º 178, de 15 de setembro), 
cessando o mesmo, de imediato, se a mesma não for obtida.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recursoshumanos@ulsna.min -saude.pt.

5 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. João Manoel Silva Moura dos Reis.

310547686 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS
E SERRA DA ESTRELA, CIM-BSE

Aviso n.º 7086/2017

António Luís Monteiro Ruas, 1.º secretário executivo da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no exercício das competên-
cias que me são conferidas no artigo 97.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro de 2013, e pelos Estatutos da Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela e considerando:

1 — O mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal das Beiras 
e Serra da Estrela, aprovado na reunião de 10/03/2015 do Conselho 
Intermunicipal e na reunião da Assembleia Intermunicipal realizada 
em 28/11/2014;

2 — A minha deliberação de 09/03/2015, e ratificada em reunião do 
Conselho Intermunicipal de 10/03/2015, de abertura do procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 
três postos de trabalho de técnicos superiores — área de engenharia 
(um) e gestão/economia (dois), carreira geral de técnico superior na 
modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, 
constituída por contrato de trabalho em funções públicas;

Para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e na sequência da homo-
logação pelo 1.º secretário executivo Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela da classificação final e consequente aprovação 
no período experimental realizado no âmbito do procedimento concursal 
comum para contratação por tempo indeterminado de Rui Pedro de 
Araújo Mendes, publicitado pelo aviso n.º 10296/2015, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 176, de 9 de setembro de 2015, determino a 
confirmação na categoria de técnico superior — área de engenharia civil 
da carreira geral de técnico superior, com efeitos a partir de 16 de maio 
de 2017, com vínculo por contrato por tempo indeterminado, tendo por 
base a 2.ª posição remuneratória para a categoria de técnico superior 
e o 15.º nível remuneratório da tabela única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31/12, correspondente à remuneração de €1.201,48 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

5 de junho de 2017. — O 1.º Secretário Executivo da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, António Luís Monteiro 
Ruas.

310548933 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso (extrato) n.º 7087/2017

Publicitação da lista unitária de ordenação final

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.º 33/GAP/2015, e nos termos do n.º 6, do artigo 36.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, torna -se público que foi homologada, no 
passado dia 01 de junho de 2017, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, relativa ao procedimento concursal comum para o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Técnico (Topógrafo), para desempenhar funções no Setor de Topografia, 
inserido na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto por aviso n.º 14351/2016, publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 221, de 17 de novembro de 2016.

A lista unitária de ordenação final encontra -se publicada no site do 
Município de Alcácer do Sal, em www.cm -alcacerdosal.pt e afixada e 
local visível e público do Edifício dos Paços do Concelho.

12 de junho de 2017. — O Vereador da Divisão de Recursos Humanos, 
Nuno Miguel Besugo Pestana.

310565879 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Aviso (extrato) n.º 7088/2017

Joviano Martins Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Alter 
do Chão:

Torna público, para cumprimento do preceituado nos artigos 100.º 
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo e dando execução 
ao deliberado por esta Câmara Municipal em sua reunião realizada no 
dia 05/06/2017, que, a partir da publicação no Diário da República 
2.ª série do presente Aviso e pelo prazo de 30 dias, está em apreciação 
pública, para recolha de sugestões, o Projeto de Código Regulamentar 
do Município. Mais faz saber que o Projeto do Código Regulamentar 
está disponível no sítio da Internet da Câmara Municipal de Alter do 
Chão (www.cm -alter -chao.pt), bem assim como na Secretaria da Câmara 
Municipal, durante o horário normal de expediente.

5 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins 
Vitorino.

310548074 

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Regulamento n.º 345/2017

Regulamento do Cartão Alvijovem

Preâmbulo

O despovoamento é uma realidade transversal a todos os concelhos 
do interior; Alvito não é uma exceção. Esta realidade aconselha uma 
especial atenção por parte dos responsáveis autárquicos.

Importa minimizar o impacto desta condição; por um lado, criando 
instrumentos que potencializem a fixação dos nossos jovens, por outro 
estabelecendo um conjunto de práticas que tornem o município mais 
amigável e acolhedor desse grupo etário.
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É pois, neste âmbito que se justifica a intervenção municipal através 
da criação de um cartão, o AlviJovem, que disponibiliza aos jovens do 
concelho um conjunto de benefícios nas áreas social, cultural, académica, 
habitacional e económica.

O presente regulamento, que estabelece e define os critérios, condições 
de acesso e benefícios do Cartão Alvijovem, foi elaborado ao abrigo 
do disposto no n.º 8 do Artigo 112.º e Artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, bem como nas alíneas d), e), f), h) e m) do n.º 2 
do Artigo 23.º e na alínea k) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo sido aprovado em Reunião 
de Câmara de 5 de abril de 2017, e em reunião da Assembleia Municipal 
de 20 de abril de 2017.

Artigo 1.º

Âmbito

O presente regulamento aplica -se a toda a área geográfica do con-
celho de Alvito.

Artigo 2.º

Objeto

1 — O presente regulamento tem como objeto a criação do cartão 
AlviJovem, dirigido aos jovens munícipes do concelho de Alvito.

2 — O regulamento define os objetivos e as condições de acesso aos 
benefícios do cartão AlviJovem, bem como os procedimentos a adotar 
para atribuição do mesmo.

Artigo 3.º

Competência para atribuição

A atribuição do cartão AlviJovem compete ao Presidente da Câmara 
Municipal, ou ao vereador com competências delegadas na área da 
Ação Social.

Artigo 4.º

Objetivo

O AlviJovem tem como objetivo geral a atração e fixação dos jovens 
do concelho de Alvito, contribuindo para o seu desenvolvimento social, 
económico e cultural.

Artigo 5.º

Beneficiários

Podem beneficiar do Cartão do Jovem Munícipe todos os jovens com 
idades compreendidas entre os 6 e os 35 anos e que tenham residência 
no concelho de Alvito.

Artigo 6.º

Modelo e validade

1 — O cartão AlviJovem é um documento de identificação emitido 
pela Câmara Municipal, para efeito da concessão dos apoios previstos 
no presente regulamento, mediante a sua exibição.

2 — O cartão AlviJovem é pessoal e intransmissível, não podendo, 
em caso algum, ser vendido ou emprestado.

3 — O cartão AlviJovem tem a validade de um ano, sendo renová-
vel por iguais períodos, com a aposição de vinheta anual nos serviços 
de Ação Social do Município, desde que se mantenham as condições 
definidas no artigo 5.º do presente regulamento.

4 — O cartão AlviJovem caduca:

a) Na data nele indicada, se não for requerida, dentro do prazo, a 
sua renovação;

b) No final do ano civil em que o beneficiário complete os 35 anos 
de idade.

Artigo 7.º

Instrução do Pedido

1 — Documentos necessários à instrução do pedido:

a) Cartão de Cidadão;
b) 2 Fotografias tipo passe;
c) Certificado de Matrícula (estudantes);
d) Impresso próprio a obter nos serviços (Balcão Único/Sitio do 

Município).

2 — A organização do processo de concessão do cartão AlviJovem é 
da responsabilidade do Serviço Social do Município de Alvito, cabendo-
-lhe igualmente o seu acompanhamento.

Artigo 8.º

Benefícios

1 — O cartão AlviJovem confere ao seu titular, os seguintes bene-
fícios:

a) Desconto de 50 % no valor das taxas associadas aos procedimentos 
de controlo prévio no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, nas obras a realizar em habitação própria e permanente;

b) Desconto de 50 % no valor das taxas de ocupação da via pública 
por motivo de obras em habitação própria e permanente;

c) Desconto de 30 % na aquisição de lotes nos loteamentos municipais 
para habitação própria e permanente, em loteamentos da responsabili-
dade da Autarquia;

d) Desconto de 75 % na aquisição de lotes para a instalação de ativi-
dades económicas, em loteamentos da responsabilidade da Autarquia;

e) Atribuição de subsídio de valor não superior a 1,5 % do valor pago 
a título de juros dos empréstimos para compra ou construção da primeira 
habitação própria e permanente, ou para instalação de atividades econó-
micas durante os três primeiros anos do contrato de mútuo, até ao valor 
máximo correspondente à prestação mensal mais elevada do ano;

f) Apoio para alunos do ensino superior, nos termos do Regulamento 
Municipal de Bolsas de Estudo;

g) Apoio e acompanhamento em projetos de investimento em diversas 
áreas, nomeadamente empresas e comércio, nos termos do artigo 12.º 
do presente regulamento.

2 — O cartão AlviJovem confere ao seu titular, mediante a sua apre-
sentação, os seguintes benefícios:

a) Acesso gratuito aos espetáculos organizados pelo Município de 
Alvito;

b) Descontos em estabelecimentos comerciais e outras entidades 
aderentes ao cartão Alvijovem, que exibam na montra um autocolante 
a fornecer pela Câmara Municipal de Alvito.

Artigo 9.º

Requisitos para Obtenção dos Benefícios: Habitação

1 — Para obtenção dos benefícios previstos nas alíneas a) a d) do 
artigo 8.º, o requerente deve anexar ao pedido declaração emitida pelo 
Serviço de Finanças de Alvito, relativamente ao património próprio e 
do cônjuge ou equivalente, quando aplicável.

2 — Os beneficiários do desconto previsto nas alíneas c) e d) do 
n.º 1 do artigo 8.º, não poderão arrendar ou vender o respetivo lote, ou 
sobre ele constituir qualquer figura parcelar do direito de propriedade, 
sem que tenha decorrido pelo menos o prazo de dez anos sobre a data 
de aquisição do benefício.

Artigo 10.º

Requisitos para Obtenção dos Benefícios: Educação

1 — Aos alunos a frequentar o ensino superior que tenham residên-
cia fiscal na área do Município será atribuída, ao abrigo da alínea f) 
do artigo 8.º, como incentivo à formação e qualificação superior, uma 
comparticipação financeira, por ano escolar, nos termos do Regulamento 
Municipal das Bolsas de Estudo.

2 — Aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, residentes no Municí-
pio de Alvito, são atribuídos anualmente e de forma gratuita os cadernos 
de atividades que acompanham os manuais escolares.

Artigo 11.º

Requisitos para Obtenção dos Benefícios:
Comércio, Cultura e Lazer

O cartão Alvijovem proporciona aos seus titulares:

a) Descontos nos estabelecimentos comerciais aderentes ao Alvi-
Jovem;

b) Acesso gratuito aos espetáculos organizados pelo Município de Alvito;
c) Entrada gratuita nas piscinas municipais aos menores de 11 anos 

de idade;
d) Descontos de 50 % na entrada das piscinas municipais aos jovens 

com idades compreendidas entre os 11 e os 20 anos.
e) Descontos de 15 % na entrada das piscinas municipais aos jovens 

com idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos de idade.

Artigo 12.º

Apoio e Acompanhamento em Projetos de Investimento

A Câmara Municipal de Alvito poderá atribuir um apoio no montante 
igual ou até 20 % do valor total das candidaturas aprovadas por organis-
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mos oficiais destinadas à criação de emprego próprio, na componente 
de autofinanciamento, até ao montante de dois mil euros.

Artigo 13.º

Parcerias com outras entidades

Podem aderir ao AlviJovem, como parcerias, as entidades, que através 
do protocolo celebrado com o Município de Alvito, se disponibilizem a 
conceder descontos sobre bens ou serviços no concelho.

Artigo 14.º

Utilização do cartão

1 — O cartão AlviJovem é pessoal e intransmissível e só poderá 
ser utilizado pelo seu titular, sempre acompanhado de documento de 
identificação.

2 — A utilização indevida do cartão, a utilização por terceiros, bem 
como a comunicação de dados falsos ou omissão de dados para a sua 
obtenção, constituem causas de cessão imediata de utilização do mesmo, 
assistindo ao município o direito de exigir a reposição das verbas inde-
vidamente despendidas, sem prejuízo da adoção do competente proce-
dimento judicial que ao caso couber.

Artigo 15.º

Perda, furto ou extravio

1 — A perda, o furto ou extravio do cartão devem ser imediatamente 
comunicados por escrito aos serviços competentes da Câmara Municipal 
de Alvito.

2 — A responsabilidade do seu titular só cessa após a comunicação, 
por escrito, da ocorrência.

3 — Se após a comunicação referida nos números anteriores o benefi-
ciário recuperar o cartão deve, junto dos serviços competentes da Câmara 
Municipal de Alvito, fazer prova da sua titularidade, caso contrário o 
cartão é anulado.

Artigo 16.º

Aplicação do regulamento

As dúvidas e os casos omissos suscitados pela aplicação do presente 
regulamento serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 17.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a data da sua 
publicação no Diário da República.

15 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, António João Feio 
Valério.

310515188 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 7089/2017

Regresso de licença sem vencimento

Em cumprimento do disposto no artigo 281.º da LGTFP, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho 
de 19 -05 -2017, foi autorizado o regresso da licença sem remuneração, 
ao assistente operacional desta autarquia, João Rosa Lúcio Couto, com 
efeitos a partir de 15 de março de 2017.

22 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

310551435 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 7090/2017

Procedimento concursal comum para contratação em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de 
técnico superior — Área de atividade — Animação e produção 
artística.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 6 de abril, e conforme o preceituado nos artigos 30.º e 33.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Bragança de 8 de maio de 2017, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para 
preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de técnico 
superior — área de atividade — animação e produção artística (m/f), 
do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Bragança, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de abril, na redação da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de de-
zembro, e Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais de 15/05/2014, homologada pelo Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, «as autar-
quias locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação».

4 — Nos termos do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, foi efetuada consulta à Comunidade Intermunicipal 
das Terras de Trás -os -Montes sobre a existência de pessoal em requali-
ficação naquela entidade, a qual remeteu Declaração de não constituição 
da Entidade Gestora da Requalificação das Autarquias (EGRA), bem 
como não se encontra constituída reserva de recrutamento no próprio 
organismo.

5 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para 
preenchimento do posto de trabalho colocado a concurso e para ocu-
pação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo de 18 meses, 
conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

6 — Local de trabalho — Divisão de Educação, Cultura e Ação So-
cial, Serviço de Animação e Equipamentos Culturais, do Município 
de Bragança.

7 — Caracterização do posto de trabalho — Exercer com autonomia 
e responsabilidade, funções de complexidade de grau 3, de conceção, 
planeamento e organização de programas e eventos de animação cultural 
e promoção e divulgação de conteúdos programáticos assegurando: o 
trabalho gráfico inerente à programação cultural e de eventos do mu-
nicípio, nomeadamente maquetagem, grafismo e imagem da agenda 
cultural, em estreita articulação com as restantes Unidades Orgânicas 
do Município e outras instituições, a maquetagem e o grafismo da 
publicação «Bragança Acontece» e de outras publicações e a conceção 
criativa do design e da maquetagem do material promocional de eventos 
promovidos pelo Município, para aplicação nos diversos suportes; prestar 
apoio à preparação, organização e acompanhamento de espetáculos, 
atividades, iniciativas e eventos promovidos pelo Município; proceder, 
sempre que necessário, ao registo fotográfico de espetáculos, atividades, 
iniciativas e eventos promovidos pelo Município ou realizados com o 
apoio institucional do mesmo; colaborar no desenvolvimento de parcerias 
com entidades do setor cultural e criativo e estimular o espírito colabo-
rativo na comunidade criativa interna, sem prejuízo de desempenho de 
outras tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito das atribuições 
e competências do Município.

8 — Posicionamento remuneratório:
8.1 — De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das 
posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o 
empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, com os limites e condicionalismos impostos 
pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento 
do Estado para 2015), que se mantém em vigor, por força do n.º 1 
do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do 
Estado para 2017), ou outros que se encontrem em vigor no momento 
do recrutamento.

8.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2015), que se mantém em vigor, por força 
do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orça-
mento do Estado para 2017), os candidatos detentores de um vínculo 
de emprego público, informam prévia e obrigatoriamente o empregador 
público do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória 
correspondente à remuneração que auferem.

8.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
a posição remuneratória para o presente procedimento é a 2.ª posição 


