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2 — O CMJOVAR pode solicitar a cedência de espaço a título gratuito 
à Câmara Municipal de Ovar para organização de atividades promovidas 
por si ou pelos seus membros e para proceder a audição com entidades 
relevantes para o exercício das suas competências.

Artigo 29.º
Publicidade

O Município deverá disponibilizar o acesso do CMJOVAR às suas 
publicações e a outros meios informativos para que este possa publicar 
as suas deliberações e divulgar as suas iniciativas.

Artigo 30.º
Sítio na Internet

O Município deverá disponibilizar uma página no seu sítio na Internet 
ao CMJOVAR para que este possa manter informação atualizada sobre 
a sua composição, competências e funcionamento e divulgar as suas 
iniciativas e deliberações.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 31.º
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude

A Assembleia Municipal aprovará o Regulamento do CMJOVAR, do 
qual devem constar as disposições que instituem o órgão, bem como 
as demais normas relativas à sua composição e competências, em con-
formidade com a Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as respetivas 
alterações conferidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro.

Artigo 32.º
Relatório e Avaliação do Regulamento

1 — A Câmara Municipal de Ovar, no início do seu mandato, dá 
conhecimento à Assembleia Municipal da constituição do CMJOVAR.

2 — A Câmara Municipal de Ovar deve apresentar, seis meses antes 
do término do mandato, à Assembleia Municipal, um relatório sobre a 
efetivação dos objetivos do CMJOVAR.

Artigo 33.º
Revisão do Regulamento

1 — O CMJOVAR pode propor à Câmara Municipal a revisão do 
presente Regulamento, na sequência de deliberação proferida sob pro-
posta de dois terços dos seus membros.

2 — Sem prejuízo do que decorrer das opções tomadas pelo legislador, 
o presente Regulamento é obrigatoriamente revisto no prazo máximo 
de 10 anos.

Artigo 34.º
Regimento Interno do Conselho Municipal de Juventude

Compete ao CMJOVAR a elaboração e aprovação do respetivo Regi-
mento Interno, do qual devem constar as regras de funcionamento que 
não se encontram previstas no Código do Procedimento Administrativo, 
na lei vigente ou no presente Regulamento, bem como a composição e 
competências da comissão permanente.

Artigo 35.º
Dúvidas e omissões

1 — A tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
Regulamento aplica -se, subsidiariamente, a legislação em vigor.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é da competência 
do plenário do CMJOVAR o esclarecimento de dúvidas e a regulação 
dos casos omissos.

Artigo 36.º
Revogação

São revogadas todas as normas de caráter intraorgânico que contrariem 
o disposto no presente diploma.

Artigo 37.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.
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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 7476/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro 
de Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro), em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado 

de 11 de abril de 2018 do Senhor Vereador Adilo Oliveira Costa, no 
exercício de competência delegada na área de recursos humanos, por 
Despacho n.º 33/2017 de 30 de outubro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 
e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas 
por tempo indeterminado, com ocupação de postos de trabalho corres-
pondentes à categoria/carreira de Assistente Operacional (área funcional 
de Cantoneira/o de Limpeza/Arruamentos e Cabouqueira/o) constante 
no Mapa de Pessoal, com a/os candidata/os a seguir mencionada/os, 
aprovada/os no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 146, de 1 de agosto de 2016, e que, segundo a ata da 
reunião do júri do concurso, homologada em 25 de julho de 2017:

Com efeitos a partir do dia 12 de abril de 2018:
Fernando Alexandre Borges Contente

Com efeitos a partir do dia 19 de abril de 2018:
Miguel Ângelo Tojal Martins

Com efeitos a partir do dia 02 de maio de 2018:
Cesarina dos Santos Carreira

A/Os trabalhadora/es fica(m), colocada/os na 1.ª posição, nível 1, 
da respetiva categoria, do posicionamento remuneratório da carreira/
categoria.

4 de maio de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.
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 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 7477/2018

Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
 para Área de Reabilitação Urbana

 (ARU) da Zona Central Cidade de Pombal

Abertura de Período de Discussão Pública
Pedro Filipe Silva Murtinho, Vereador do Ordenamento da Câmara 

Municipal de Pombal, no uso da competência delegada:
Torna público, que a Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 

09 de maio de 2018, deliberou submeter a discussão pública, o projeto 
da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) da Zona Central da Cidade de Pombal, de acordo com 
o previsto no n.º 4 do artigo 17.º, do Dec. Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na sua redação atual, que estabelece o Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, a qual será promovida nos termos do disposto no 
artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública, decorrerá de acordo com o estabele-
cido no n.º 2 do artigo 89.º do citado RJIGT, por um período de 20 dias, 
com início 5 dias após a data da publicação do presente Aviso na 2.ª série 
do Diário da República.

Durante este período os interessados deverão apresentar as suas recla-
mações, observações ou sugestões, por escrito, através de requerimento 
dirigido ao Vereador do Pelouro do Ordenamento, por correio para 


