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do último biénio, a posição remuneratória detida aquando da apresen-
tação da candidatura e a descrição das funções atualmente exercidas, 
designadamente as relacionadas com a área de apoio administrativo em 
secretarias de escolas.

9 — Serão aplicados os seguintes métodos de seleção:
9.1 — Avaliação Curricular
9.2 — Entrevista profissional de seleção.
10 — Constituição do júri: Presidente: Fernando Manuel Fernandes 

Durão Correia Pereira (Coordenador Gabinete de apoio às Escolas da 
CMA); 1.ª vogal efetiva: Fernanda Maria Antunes Ramalhoto (Técnica 
superior) que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
2.º vogal efetivo — Prof. Francisco Alves Marques (Diretor do AE 
Pioneiros da Aviação Portuguesa); 1.º vogal suplente — Fátima Maria 
Pereira Lopes (Coordenadora Técnica do AE Mães D’Água); 2.º vogal 
suplente — Prof. Maria da Conceição Mateus (Diretora AE Cardoso 
Lopes).

11 — Quaisquer esclarecimentos sobre o presente procedimento serão 
fornecidos pela Divisão de Gestão de Recursos Humanos, através do 
telefone 214369023 ou recursos.humanos@cm -amadora.pt.

12 — A presente oferta de recrutamento será igualmente publicitada 
em www.bep.gov.pt, até ao 1.º dia útil seguinte à presente publicação e 
em Jornal de expansão nacional.

9 de janeiro de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
 Recursos Humanos, Rita Madeira.

311089462 

 MUNICÍPIO DE BOTICAS

Aviso n.º 1538/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que, através do meu despacho 

de 07 de dezembro de 2017, foi concedida à Assistente Operacional, 
Laurinda Dias Torre Guimarães, licença sem remuneração no período 
compreendido entre 30 de dezembro de 2017 a 28 de dezembro de 
2018, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º, da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga.
311076031 

 Aviso n.º 1539/2018
Em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna-se publico que, por meu despacho de 22 de de-
zembro de 2017, e no uso da competência que me confere a alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pelo n.º 2 do 
artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, foi efetuada a renova-
ção, por igual período de três anos, da comissão de serviço do cargo de 
Comandante Operacional Municipal, do Assistente Operacional, Carlos 
Manuel Gonçalves Gomes, a partir de 1 de janeiro de 2018.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga.
311076007 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 1540/2018
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho da-
tado de 1 de janeiro de 2018, com efeitos a essa data, encontram -se em 
mobilidade interna intercarreiras, os trabalhadores a seguir indicados, 
na carreira/categoria de Assistente Técnico, nos termos dos artigos 92.º 
a 94.º da legislação acima referida, pelo prazo de 18 meses.

Os trabalhadores são remunerados, pela 1.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 5, correspondente a € 683,13.

Élio Gomes Costa
Marlene Alexandra Anacleto Charruadas
Tiago André Silva Barata
Vera Mónica Miranda Magalhães Santos
2 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 

Tinta Ferreira.
311078024 

 Aviso n.º 1541/2018
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho da-

tado de 1 de janeiro de 2018, com efeitos a essa data, encontra -se em 
mobilidade interna Intercategorias, o trabalhador Hugo Miguel Marto 
Fernades Gomes, na carreira de assistente operacional/ categoria de 
Encarregado, nos termos dos artigos 92.º a 94.º da legislação acima 
referida, pelo prazo de 18 meses.

O trabalhador fica posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 8, 
correspondente a € 837,60.

2 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 
Tinta Ferreira.

311078219 

 Aviso n.º 1542/2018

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho por tempo indeterminado assistente 

operacional — área de jardineiro — referência B

Lista Unitária de Ordenação Final
Para cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final, relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento 
de trabalhador com vista à ocupação de 1 posto de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional — área de Jardineiro, 
publicitado pelo Aviso n.º 8958/2016, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 137, de 19 de julho de 2016.

Candidatos Aprovados — Classificação Final.
Nuno Ricardo Gomes Oliveira — 14,00, Pedro Miguel Jacob Dioní-

sio — 13,25 e José Augusto Ferreira Nobre — 13,00 valores.
Foram excluídos os seguintes candidatos: José Manuel Madeira Mar-

ques, Norberto Tavares Ribeiro Lopes, Nuno Miguel Oliveira Santos 
Almeida e Nuno Miguel Silva Sousa.

Não compareceram à prova prática: António José Ferreira Rodrigues, 
Carlos Alberto Rebelo, Fernando Ferreira Feliciano, Florbela Pires Dias, 
Jorge Manuel Bastos Fonseca, Luís Alberto Albano Camacho Trapalha, 
Luís Filipe Ferreira Duarte, Luís Guilherme Silva Almeida, Luís Henri-
que Brito, Luís Miguel Gonçalves Franco, Luís Miguel Oliveira Valente, 
Nelson Manuel Duarte Feliciano, Paulo Jorge Jesus Santos, Pedro Jorge 
Loureiro Pereira e Silvino Morgado Silva Filipe.

Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na prova prática: Não 
houve.

Desistiram durante a prova prática: Não houve.
Não compareceram à Avaliação Psicológica — Não houve
Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na Avaliação Psicológi-

ca — José Eduardo Alva da Silva e João Pedro Santos Lavareda.
Não compareceram à Entrevista Profissional de Seleção — Paulo Ma-

nuel Faustino Fernandes, candidato com vínculo de emprego público.
Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na Entrevista Profissional 

de Seleção — Não houve.
Faz -se ainda público que, a lista unitária de ordenação final, foi 

homologada por meu despacho, datado de 17 de janeiro de 2018. No 
âmbito do presente aviso consideram -se notificados da lista unitária 
de ordenação final, todos os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum em epígrafe, de acordo com o disposto no n.º 4 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro. A presente lista 
encontra -se afixada na Unidade de Recursos Humanos e na página 
eletrónica da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

18 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

311078081 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Regulamento n.º 83/2018

Regulamento Cartão Municipal Sénior VIVA +
Sónia Maria de Faria Pereira, Vice -presidente com o Pelouro da 

Educação, Juventude e Ambiente, da Câmara Municipal de Câmara de 
Lobo, torna público que, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 
realizada em 15 de dezembro de 2017, ao abrigo do artigo 241.º, da 
Constituição da República Portuguesa, e no uso da competência confe-
rida pela alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na atual redação, aprovou o Regulamento Cartão Municipal 
Sénior Viva +, cujo projeto e proposta, foram aprovados pela Câmara 
Municipal, em reuniões realizadas em 03 de julho e 08 de setembro de 
2017 respetivamente.
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Nos termos do artigo 139.º, do Código do Procedimento Administra-
tivo, publica -se o referido regulamento, cujo teor é o seguinte:

Preâmbulo
Tendo presente que na perspetiva de abranger as necessidades de um 

determinado grupo de munícipes sobre quem o Município deve ter uma 
especial atenção, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no âmbito 
da incrementação de uma real política social que vá ao encontro das 
necessidades dos idosos do Município, criou e vai implementar o Cartão 
Municipal Sénior VIVA +, distinguindo assim o acesso a determinados 
bens e serviços a todos os cidadãos da faixa etária pós 65 anos, com 
particular destaque para os reformados ou pensionistas.

Tendo presente o atual quadro legal de atribuições das autarquias 
locais, primacialmente identificado com a Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e que, aos Municípios incumbe, em geral, prosseguir os 
interesses próprios, comuns e específicos das populações respetivas e 
designadamente, no que tange à ação social, ao desenvolvimento geral 
e à defesa da qualidade de vida das populações.

Considerando que, naquele âmbito, se insere a população idosa do 
Município, como tal tradicionalmente identificada com a faixa etária 
pós 65 anos, e que, por referência ao exclusivo domínio de competên-
cias municipais, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pode dar 
um contributo para a melhoria da qualidade de vida daquele estrato 
populacional, através da criação de um conjunto de medidas tendentes 
a atenuar os eventuais custos para a mesma população idosa advenientes 
das diversas prestações de serviço que o Município empreende no seu 
âmbito de atribuições e competências.

Considerando, nomeadamente, que, em matéria de abastecimento de 
água e saneamento, licenciamentos administrativos diversos e outros pro-
cedimentos de natureza administrativa ou que se prendam com o acesso 
a bens e equipamentos públicos, envolvem os mesmos, usualmente, a 
aplicação de taxas municipais, mas que, em função do reconhecimento 
de especificidades pontuais, pode o Município introduzir mecanismos 
de discriminação positiva, precisamente em função de situações sociais 
determinadas, podendo, deste modo, as taxas aplicáveis serem significa-
tivamente reduzidas, ou mesmo, em alguns casos, isentadas.

Nos termos do artigo 99.º, do Código do Procedimento Adminis-
trativo, na atual redação, e fazendo uma ponderação dos custos e dos 
benefícios das medidas projetadas, verifica -se que os benefícios de-
correntes da iniciativa do Cartão Municipal Sénior VIVA +, ao abrigo 
do presente regulamento, são claramente superiores aos custos que lhe 
estão associados.

Considerando que tal é o caso subjacente ao reconhecimento das 
particulares especificidades da população idosa residente no Municí-
pio, à semelhança como, de resto, o estabelece o legislador em matéria 
de isenções de taxas e sua fundamentação, nos termos da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, na 
redação da Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro e, bem assim, de 
acordo com o princípio geral da gratuitidade apontado pelo legislador 
no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, Código 
do Procedimento Administrativo.

Tendo assim, presente que se está a contribuir para dignificar e melho-
rar as condições de vida da população idosa, reformados e pensionistas 
residentes no concelho de Câmara de Lobos, contribuindo para mini-
mizar as suas dificuldades, isolamento, e em alguns casos, mesmo a sua 
exclusão social, no âmbito da promoção da qualidade de vida.

Em conformidade com o poder regulamentar conferido às autarquias 
locais nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, no uso da competência conferida pela alínea k), n.º 1, 
do artigo 33.º, conjugada com a alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, foi aprovado 
o Regulamento Cartão Municipal Sénior Viva +, que:

Em reunião de Câmara realizada em 10 de março de 2017, foi apro-
vado o início do procedimento de elaboração do presente, cujo período 
para apresentação de contributos e constituição de interessados decorreu 
entre 27 de março a 11 de maio de 2017.

Em reunião de Câmara realizada em 03 de julho de 2017, foi delibe-
rado aprovar o respetivo projeto de regulamento, tendo sido publicado 
na publicação oficial deste Município, Boletim Municipal n.º 149, em 
edição extraordinária de 10 de julho de 2017, submetendo -o a discussão 
pública, por um período de 30 (trinta) dias, com início a 10 de julho 
e término a 21 de agosto do mesmo ano, nos termos dos artigos 100.º 
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Em reunião de Câmara realizada em 08 de setembro de 2017, foi 
aprovada a versão final do regulamento, submetendo -o, sob forma de 
proposta, a votação da Assembleia Municipal.

Em sessão da Assembleia Municipal realizada em 15 de dezembro 
de 2017 foi aprovado o presente regulamento.

Artigo 1.º

Lei habilitante

Considerando a atribuição no domínio da ação social do Município 
e as competências materiais da Câmara Municipal previstas, respetiva-
mente, no disposto na alínea h), do n.º 2, do artigo 23.º, e nas alíneas u) 
e v), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na sua redação atual, ao abrigo do disposto no n.º 7, do artigo 112.º e 
artigo 241.º, da Constituição da República Portuguesa, bem como na 
alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, e da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, elaborou -se 
o presente regulamento.

Artigo 2.º

Âmbito

O presente regulamento estabelece as condições de acesso ao Cartão 
Municipal Sénior VIVA + e o seu âmbito de aplicação.

Artigo 3.º

Objetivo

O Cartão Municipal Sénior VIVA + visa contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos idosos e para a promoção social deste grupo 
populacional no concelho de Câmara de Lobos.

Artigo 4.º

Beneficiários

Podem beneficiar do Cartão Municipal Sénior VIVA + todos os cida-
dãos, desde que preencham os seguintes requisitos cumulativos:

a) Terem idade igual ou superior a 65 anos;
b) Residirem no concelho de Câmara de Lobos.

Artigo 5.º

Processo de Adesão

1 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + deve ser solicitado na Di-
visão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal, mediante o 
preenchimento de uma ficha de adesão.

2 — Para o efeito, os requerentes deverão apresentar os seguintes 
documentos:

a) Fotocópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, cartão de 
contribuinte e cartão da segurança social;

b) Duas fotografias tipo passe.

Artigo 6.º

Análise da Candidatura

1 — O processo de candidatura é analisado pelos serviços competentes 
da Câmara Municipal e sujeito a autorização do Presidente da Câmara 
Municipal ou Vereador(a), com competências delegadas na área da 
intervenção social.

2 — A decisão será comunicada ao candidato no prazo de 10 dias 
subsequentes à tomada de decisão.

Artigo 7.º

Emissão e Propriedade

1 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + será emitido gratuitamente 
pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

2 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é emitido em nome do titular 
e é pessoal e intransmissível.

3 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é propriedade do Município 
de Câmara de Lobos que o cede para uso pessoal do seu titular.

Artigo 8.º

Adesão

1 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é válido, em todas as fre-
guesias do concelho de Câmara de Lobos, a partir do momento em que 
é adquirido.

2 — Em caso de perda ou extravio, a Câmara Municipal de Câmara 
de Lobos poderá emitir uma 2.ª via do cartão, com um custo de cinco 
euros (5,00 €) para o seu titular.
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Artigo 9.º

Vantagens

1 — Quem aderir ao Cartão Municipal Sénior VIVA + poderá bene-
ficiar das seguintes vantagens:

a) Redução de 15 % no preço ou taxa aplicada às atividades e eventos 
culturais, desportivos e sociais promovidos pela autarquia;

b) Descontos nas entidades ou empresas do concelho que aderirem 
ao projeto do Cartão Municipal Sénior VIVA +;

c) Os benefícios ou descontos atribuídos pelas entidades, mencio-
nadas na alínea anterior, serão publicados, em cada ano, nos canais de 
comunicação da autarquia.

2 — A Câmara Municipal poderá conceder outros benefícios aos 
titulares do cartão, aos quais será dada publicidade através dos meios 
de comunicação da autarquia.

Artigo 10.º

Parcerias

Para benefício dos titulares do Cartão Municipal Sénior VIVA +, 
poderão ser estabelecidos protocolos ou acordos de colaboração entre 
a autarquia e as entidades públicas e privadas que permitam o envol-
vimento das mesmas no projeto, visando e promovendo a integração 
social dos idosos.

Artigo 11.º

Utilização do Cartão

1 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é validamente utilizável em 
todas as empresas que ostentem o autocolante do referido cartão, a editar 
e a ser fornecido pela Câmara Municipal.

2 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é validamente utilizável em 
todas as estruturas, equipamentos, serviços e espetáculos da Câmara 
Municipal.

3 — O Cartão Municipal Sénior VIVA + é um título pessoal e intrans-
missível, não podendo em caso algum, ser vendido ou emprestado.

4 — As vantagens concedidas destinam -se à aquisição de bens e 
serviços para uso exclusivo do titular do cartão.

5 — Os descontos concedidos não são acumuláveis.
6 — As entidades ou empresas aderentes ao Cartão Municipal Sénior 

VIVA + devem solicitar a apresentação do cartão e, em caso de dúvida, 
um documento de identificação ao seu portador.

Artigo 12.º

Validade do Cartão

Após emissão, o cartão é válido por um período de dois anos e será 
automaticamente renovável por igual período.

Artigo 13.º

Aceitação das condições

Ao subscrever o Cartão Municipal Sénior VIVA +, o titular adere às 
condições consignadas no presente regulamento, bem como a outras 
que vierem a ser determinadas pela Câmara Municipal e obriga -se ao 
seu cumprimento.

Artigo 14.º

Utilização indevida e responsabilidade

1 — A utilização indevida do cartão ou a comunicação de dados falsos 
para obtenção do mesmo fazem incorrer o seu titular em responsabilidade 
civil e/ou criminal, para além de conceder à Câmara Municipal, ouvido 
aquele, o direito à rescisão da sua utilização.

2 — Considera -se utilização indevida ou abusiva, toda a utilização 
do cartão que não seja efetuada pelo próprio e/ou para seu proveito 
ou em desconformidade com o âmbito e objetivos estabelecidos no 
presente regulamento.

3 — Em caso de utilização indevida do Cartão Municipal Sénior 
VIVA +, as empresas e outras entidades aderentes podem reter o título, 
comunicando o facto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

4 — Sempre que os utentes constatem o desrespeito das empresas e 
outras entidades aderentes para com os compromissos assumidos com 
o Cartão Municipal Sénior VIVA + devem comunicá -lo de imediato à 
Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Artigo 15.º
Caducidade do Cartão

1 — O cartão Municipal Sénior VIVA + pode caducar, nomeadamente, 
pelas seguintes causas:

a) Por falecimento do seu titular;
b) Após o prazo de validade e de renovação indicados no artigo 12.º 

do presente regulamento.

Artigo 16.º
Renúncia

O titular pode renunciar a todo o tempo à utilização do cartão, me-
diante comunicação escrita e devolução do mesmo junto dos serviços 
camarários, não havendo direito a reembolso.

Artigo 17.º
Extravio do Cartão

Em caso de extravio, o cartão só cessará após comunicação da ocor-
rência por parte do titular.

Artigo 18.º
Listagem

A Câmara Municipal organizará um ficheiro com a identificação 
dos titulares do Cartão Municipal Sénior VIVA +, o qual obedecerá, 
nos termos estabelecidos na lei, à confidencialidade e acesso de dados 
pessoais.

Artigo 19.º
Revisão e anulação do Regulamento

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos reserva -se ao direito de 
propor, quando for caso disso, a revisão ou anulação do presente regu-
lamento, desde que se verifique a adulteração dos fins para os quais o 
mesmo foi criado, devendo a este facto ser dada a devida publicidade.

Artigo 20.º
Casos Omissos

1 — As dúvidas e casos omissos suscitados pela aplicação do presente 
regulamento serão resolvidos por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal.

2 — O Presidente da Câmara poderá delegar as competências ex-
pressas neste regulamento.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor, quinze dias após a data da 
sua publicação.

27 de dezembro de 2017. — A Vice -Presidente com o Pelouro da 
Educação, Juventude e Ambiente, Sónia Maria de Faria Pereira.

311050338 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso (extrato) n.º 1543/2018

Consolidação de cedência de interesse público
Em cumprimento do disposto no n.º 1, al. b), do art. 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por Despachos do 
Secretário de Estado da Saúde datados de 22/11/2017 e 20/12/2017, 
depois de obtido o parecer prévio favorável do SEAEP, foi autorizada 
a consolidação da cedência de interesse público de:

Joel Tiago Ferreira Costa Osório, técnico de informática de Grau I;
Pedro Miguel Marques Teixeira, técnico superior.

Do mapa de pessoal desta autarquia, tendo como serviço de destino a 
ULS — Guarda, integrada no SNS — Serviço Nacional de Saúde — Ad-
ministração Regional de Saúde do Centro.

18 de janeiro de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, Hen-
rique Manuel Ferreira da Silva.

311071544 


