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Estimativa Orçamental
Data de início dos trabalhos
Data do final dos trabalhos
ANEXO III

irrevogável, ter tomado conhecimento dos riscos inerentes às obras de
adaptação ao abrigo do “COMÉRCIO + ACESSÍVEL — Programa de
Promoção da Acessibilidade a Espaços Comerciais”, no prédio urbano
sito na Rua, n.º , entre os quais:

Termo de Responsabilidade
Termo de Responsabilidade
EU,, residente na Rua, n.º 4560-000 PENAFIEL, contribuinte n.º .,
e BI/CC n.º ,na qualidade de legítimo proprietário, declaro de forma

O legítimo proprietário,
Penafiel, de… de 2017.

ANEXO IV
Planta com a área de intervenção

310385183

MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extrato) n.º 4313/2017
Processo n.º 40/02-05 (2016)
Resultados das entrevistas de avaliação de competências, listas finais
provisórias e notificações aos candidatos
Em cumprimento do disposto na 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 conforme o ponto 13 do Aviso n.º 12535 -D/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno público
que se encontram afixados no átrio do Edifício Cultural deste Município e
disponibilizados na página da Internet (www.cm-peniche.pt),os Resultados
das Entrevistas de Avaliação de Competências (2.º método), as Listas
Finais Provisórias e Notificações para Pronúncia de Interessados, por mim
homologadas em 12 de abril de 2017, referente ao Procedimento Concursal
Comum com vista ao recrutamento de trabalhadores para ocupação de
09 postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do
Município de Peniche para o ano de dois mil e dezasseis, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, conforme meu despacho datado de 01 de agosto de 2016, nomeadamente:
REF.ªA) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Escola de Rendas/Educação)
REF.ªB) — Dois lugares, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Motoristas/ SHL/DEA)
REF.ªC) — Um lugar *, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Berlengas/ SHL/DEA)

REF.ªD) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Mercados e Feiras/DEA)
REF.ªE) — Dois lugares, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Portaria/ Campismo/DEA)
REF.ªF) — Dois lugares, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Sinalização/DOM)
* Retificado para 1 lugar, conforme Declaração de Retificação n.º 1254-A/2016 — Diário da República, 2.ª série — N.º 243 — 21 de dezembro
de 2016.
12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Correia.
310431377
Aviso (extrato) n.º 4314/2017
Processo n.º 40/02-04 (2016)
Resultados das entrevistas de avaliação de competências, listas finais
provisórias e notificações aos candidatos
Em cumprimento do disposto na 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 conforme, o ponto 13 do Aviso n.º 12535 -C/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno público
que se encontram afixados no átrio do Edifício Cultural deste Município
e disponibilizados na página da Internet (www.cm-peniche.pt), os Resultados das Entrevistas de Avaliação de Competências (2.º método), as
Listas Finais Provisórias e Notificações para Pronúncia de Interessados,
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por mim homologadas em 12 de abril de 2017, referente ao Procedimento Concursal Comum com vista ao recrutamento de trabalhadores
para ocupação de 4 postos de trabalho, previstos e não ocupados no
Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de dois mil e
dezasseis, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo determinado, conforme meu despacho datado de 01 de agosto
de 2016, nomeadamente:
REF.ªA) — Três lugares, na Carreira e Categoria de Assistente Técnico (DAF)
REF.ªB) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Assistente Técnico
(DOM)
12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Correia.
310431433
Aviso (extrato) n.º 4315/2017
Resultados das entrevistas de avaliação de competências, listas
finais provisórias e notificações aos candidatos
Em cumprimento do disposto na 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 conforme o ponto 13 do Aviso n.º 12535 -B/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno público
que se encontram afixados no átrio do Edifício Cultural deste Município
e disponibilizados na página da Internet (www.cm-peniche.pt), os Resultados das Entrevistas de Avaliação de Competências (2.º método), as
Listas Finais Provisórias, e Notificações para Pronúncia de Interessados,
por mim homologadas em 12 de abril de 2017, referente ao Procedimento Concursal Comum com vista ao recrutamento de trabalhadores
para ocupação de 5 postos de trabalho, previstos e não ocupados no
Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de dois mil e
dezasseis, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo determinado, conforme meu despacho datado de 01 de agosto
de 2016, nomeadamente:
REF.ªA) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Psicologia Clínica)
REF.ªB) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Sociologia do Planeamento)
REF.ªC) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Desporto de Natureza e Turismo)
REF.ªD) — Dois Lugares*, na Carreira e Categoria de Técnico Superior (Engenharia Civil)
* Retificado para 2 lugares, conforme Declaração de Retificação
n.º 131-A/2017 — Diário da República, 2.ª série — N.º 36 — 20 de
fevereiro de 2017.
12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Correia.
310431499

MUNICÍPIO DE REDONDO
Regulamento n.º 213/2017
Regulamento do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista
António José Rega Matos Recto, Presidente da Câmara Municipal de
Redondo, torna público que, por deliberação da Assembleia Municipal
de Redondo tomada em reunião ordinária de dia 22 de fevereiro de
2017, sob proposta da Câmara Municipal tomada por deliberação de
dia 8 de fevereiro 2017, foi aprovada a alteração ao Regulamento do
Cartão Municipal do Reformado e Pensionista.
As alterações introduzidas permitem abranger um maior número
de beneficiários e alargar as comparticipações existentes, que passam
a contemplar exames, consultas de diagnóstico e próteses dentárias,
auditivas e oftalmológicas.
As presentes alterações entram em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República, sendo republicado o Regulamento
do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista.
27 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Rega Matos Recto.
Regulamento do Cartão Municipal do Reformado
e Pensionista
Preâmbulo
O concelho de Redondo, à semelhança da generalidade dos concelhos do interior do país, tem uma parte significativa da sua população
composta por beneficiários de reformas e pensões.
Considerando que são uma das camadas populacionais mais desprotegidas socialmente, a Câmara Municipal de Redondo considera a necessidade de apoiar os reformados e pensionistas do concelho no sentido de
promover a dignificação e melhoria das suas condições de vida.
Considerando que, nos termos da lei, compete às autarquias locais
promover a resolução dos problemas que afetam as populações (principalmente aquelas que se encontram desprotegidas), a Câmara Municipal
de Redondo delibera aprovar o presente Regulamento ao abrigo do
disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa (poder
regulamentar) e do artigo 33.º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12
de Setembro (competências da Câmara Municipal no âmbito do apoio
a atividades de interesse municipal).
Artigo 1.º
Objeto
O presente Regulamento destina-se à definição de critérios de atribuição do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista pela Câmara
Municipal de Redondo, bem como todo o procedimento tendente à
concessão do mesmo.
Artigo 2.º
Âmbito

Aviso (extrato) n.º 4316/2017
Processo n.º 40/02-02 (2016)
Resultados da avaliação psicológica, lista final provisória e notificações aos candidatos
Em cumprimento do disposto na 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 conforme o ponto 13 do Aviso n.º 12535 -A/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno
público que se encontram afixados no átrio do Edifício Cultural deste
Município e disponibilizados na página da Internet (www.cm-peniche.
pt), os Resultados do 2.º Método de Seleção — Avaliação Psicológica,
bem como as Listas Finais Provisórias e Notificações para Pronúncia de
Interessados, por mim homologadas em 12 de abril de 2017, referente
ao Procedimento Concursal Comum, com vista ao recrutamento de
trabalhadores para ocupação de 3 postos de trabalho, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de
dois mil e dezasseis, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho datado de
01 de agosto de 2016, nomeadamente:
REF.ªA) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Direito)
REF.ªB) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Administração Pública)
12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
José Correia.
310431288

O Cartão Municipal do Reformado e Pensionista destina-se a apoiar os
reformados e pensionistas residentes no concelho de Redondo, economicamente mais carenciados que, por falta de meios, estão impossibilitados
de terem acesso a uma situação financeira mais digna.
Artigo 3.º
Beneficiários
Podem beneficiar do Cartão Municipal do Reformado e Pensionista
todos os cidadãos residentes no concelho de Redondo, desde que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos:
a) Serem reformados carenciados, pensionistas, sem meio de subsistência;
b) Residirem e serem eleitores no concelho de Redondo há, pelo
menos, dois anos;
c) A média dos rendimentos per capita ser igual ou inferior a 80 %
do Salário Mínimo Nacional;
Artigo 4.º
Processo de candidatura
1 — A adesão ao Cartão Municipal do Reformado e Pensionista é feita
no Gabinete de Ação Social do Município de Redondo;
2 — Os documentos necessários para a adesão ao cartão são os seguintes:
a) Bilhete de identidade/Cartão de Cidadão;
b) Duas fotografias;

