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7. Documentos que anexa 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial correspondente ao imóvel identificado em 2. 

 Certidão negativa da Conservatória do Registo Predial correspondente ao imóvel identificado em 2. 

 Caderneta Predial Urbana referente ao prédio 

 Fotocópia do BI/CC/Passaporte do Requerente 

 Fotocópia do NIF do Requerente 

 Fotocópia do NISS do Requerente 

 Orçamento (s) relativos aos danos descritos em 4.1. e 4.2. 

 Fatura (s) dos danos descritos em 4.1. e 4.2. 

 Recibo (s) dos danos descritos em 4.1. e 4.2. 

 Estudo prévio ou anteprojeto de arquitetura, se aplicável. 

 Registo fotográfico dos danos. 

 Registo fotográfico que comprove as intervenções já realizadas. 

 Documentos respeitantes ao acionamento dos contratos de seguros existentes. 

 Comprovativo do IBAN. 

 Fatura/recibo respeitante ao fornecimento de água e/ou energia elétrica ao imóvel objeto do pedido, referente 
ao mês da ocorrência do incêndio. 

 Cópia de requerimento tendente ao fornecimento de água e/ou energia elétrica ao imóvel objeto do pedido, 
referente ao período entre o início do ano de 2017 até à data do incêndio 

 Comprovativo de contratualização de seguro 

8. Certificação do Requerente 

Declaro que as declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante. 

Comprometo-me a apresentar os meios de prova que forem considerados necessários à atribuição do apoio requerido. 

Autorizo o Município de Oliveira do Hospital a obter, diretamente, das restantes entidades detentoras da informação 
relevante para a atribuição dos apoios, todas as informações que sejam consideradas necessárias à comprovação dos dados
aqui insertos. 

Autorizo o acesso, tratamento e transmissão dos meus dados pessoais, no contexto de pedido e atribuição de apoio no 
âmbito do disposto no presente Regulamento Municipal e demais normas legais aplicáveis, autorização que pode ser
retirada a qualquer momento. 

Data  Assinatura  

9. Declaração de acionamento dos contratos de seguros existentes (se aplicável) 

Declaro que procedi ao acionamento dos contratos de seguros existentes e anexo ao presente formulário os documentos
comprovativos (apólice de seguro, relatório de peritagem, documento comprovativo das indemnizações recebidas). 

Data  Assinatura  

10. Declaração de celebração de contrato de seguro 

Comprometo-me a contratar seguros que assegurem coberturas adequadas de riscos decorrentes de catástrofes e a
apresentar os respetivos documentos comprovativos. 

Data  Assinatura  

  

11. Declaração inexistência de apoio 

Declaro que o apoio recebido não é cumulável com qualquer outro apoio público de idêntica natureza e fim. 

Data  Assinatura  

12. Receção do pedido de apoio 

Recebido na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 
por:

 Data  

O formulário apresentado é constituído por: 
(indicar n.º de páginas escritas) 

   

Os anexos ao presente formulário são constituídos por: 
(indicar n.º de páginas escritas) 

   

Deve ser entregue ao requerente uma cópia do formulário apresentado. 

  

Informações / Documentos a apresentar 

Ao presente formulário, a entregar na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, deve o Requerente juntar 
os seguintes documentos demonstrativos das declarações prestadas, nomeadamente: 

- Titularidade da habitação: 

Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

Caderneta Predial Urbana; 

- Existência de contrato de fornecimento de água e eletricidade ativos, referente ao imóvel objeto do pedido 
de apoio, à data da ocorrência do incêndio; 

- Fatura/recibo respeitante ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel objeto do pedido, referente ao mês 
da ocorrência do incêndio; 

- Fatura/recibo respeitante ao fornecimento de água ao imóvel objeto do pedido, referente ao mês da 
ocorrência do incêndio; 

- Cópia de requerimento tendente ao fornecimento de água e/ou energia elétrica ao imóvel objeto do pedido, 
referente ao período entre o início do ano de 2017 até à data da ocorrência do incêndio; 

- Contratos de seguro de habitação e recheio: 

Apólice de seguro; 

Relatório de peritagem; 

Documento comprovativo das indemnizações recebidas; 

- Relativos à modalidade de apoio: 

- Para obras até 5.000€: 

Estimativa do custo das obras com base na apresentação de um orçamento ou o valor efetivo 

das obras executadas de acordo com fatura/recibo. 

- Para obras de valor superior a 5.000€: 

Estimativa do custo das obras com base na apresentação de três orçamentos ou valor efetivo 

das obras já executadas de acordo com faturas/recibos e estudo prévio ou anteprojeto de 

arquitetura, se aplicável. 

- Registos fotográficos: 

Devem juntar-se registos fotográficos que comprovem os danos ocorridos e as eventuais reparações já 
realizadas. 

Para além dos documentos referidos, de apresentação obrigatória, poderá ainda juntar outros documentos 
que fundamentem as declarações prestadas.

 6 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
 Alexandrino Mendes.

312118194 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 4263/2019
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, por meu despacho de 11 de fevereiro de 2019, foi autorizada 
a celebração de contratos de trabalho por tempo determinado, a iniciar a 
18 de fevereiro de 2019, com Ana Maria Tavares Mendes e Carla Sofia 
Vitoriano Oliveira Dias, na carreira e categoria de técnico superior, 
área de direito com a remuneração mensal de € 1201,48 (mil duzentos 
e um euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 15.

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental é o mesmo 
do Procedimento Concursal.

12 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Salvador Malheiro Ferreira da Silva.

312078853 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 4264/2019

Consolidação definitiva de mobilidade na categoria

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte pream-
bular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se 

  

4.2. Outros apoios previstos (outras despesas consideradas elegíveis) 

Trabalhos prévios 

de demolição e 

Descrição  

Contenção, obras de 

Segurança ou 

Similares 

Valor 

sem IVA 

 Valor do 

IVA 

 Valor com 

IVA 

Projetos de obras Descrição  

Valor sem IVA  Valor do IVA  Valor com 

IVA 

Atos notariais e de Registo Descrição  

Valor 

sem IVA 

 Valor do 

IVA 

 Valor com 
IVA 

5. Apoio financeiro 

IBAN

P T 5 0                      

 O IBAN indicado corresponde ao Requerente, anexando-se o respetivo comprovativo. 

 O IBAN indicado não corresponde ao Requerente, pelo que se anexa a declaração de cedência de créditos 
e o respetivo comprovativo. 

 Outros. 

6. Aspetos considerados relevantes para a atribuição do pedido de apoio requerido 
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público que, por despacho datado de 23 de janeiro de 2019 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, 
nos termos dos n.os 3 a 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, acima refe-
rida, e após acordo prévio entre as partes interessadas, foi consolidada 
definitivamente a mobilidade na categoria do Assistente Operacional 
César Manuel da Rosa Esteves, ficando vinculado com contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Palmela, com efeitos a partir de 1 de 
fevereiro de 2019.

O trabalhador mantém o posicionamento remuneratório anteriormente 
detido (posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1 da carreira e 
categoria de Assistente Operacional).

4 de fevereiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

312039365 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 4265/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 21 de janeiro de 2019, foi autorizado o gozo de licença sem remune-
ração, por um período de 3 meses, ao Agente de 2.ª classe, Paulo César 
Almeida da Silva, com efeitos ao dia 01 de julho de 2019, nos termos 
do artigo 280.º da LTFP.

23 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. José Alexandre 
Silva Almeida.

312060732 

 Aviso n.º 4266/2019

Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico 
superior — área de Desporto — Grau de Complexidade III — 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
A)  Nos termos do disposto do 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 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, e por meu 
Despacho n.º 24 de 11 de fevereiro de 2019, se encontra aberto o con-
curso acima mencionado;

B) O procedimento é regulado pela Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho; Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE2019; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro; Decreto -Lei n.º 29/2019 de 20 de fevereiro; Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, destinando -se à contratação de um 
técnico superior, área de desporto, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado;

C) Local de Trabalho — O local de trabalho será na área do Muni-
cípio de Paredes;

D) Caracterização do posto de trabalho: pretende -se individuo(a) 
que desempenhe funções correspondentes à caracterização funcional da 
categoria de técnico superior, constantes no anexo a que se refere o n.º 2 
do artigo 88.ºda LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeadamente: exercer, com autonomia e responsabilidade, funções de 
estudo, conceção e adaptação de métodos e processos científico -técnicos, 
inerentes à licenciatura, e inseridos nos seguintes domínios de atividade: 
planeamento, elaboração, organização e controle de ações desportivas; 
gestão e racionalização de recursos humanos e materiais desportivos; 
conceção e aplicação de projetos de desenvolvimento desportivo; lecio-
nar as aulas que lhe forem atribuídas no âmbito das suas competências 
profissionais. Para além destas tarefas deverá executar as demais tarefas 
que lhe forem conferidas.

O vencimento mensal ilíquido é de 1201,48€ (mil duzentos e um euros 
e quarenta e oito cêntimos) correspondente à 2.ª posição remuneratória, 
nível 15 — Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho e na 
Portaria 1553 -C/2008 de 31 de dezembro, conjugado com artigo 38.º 
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e o artigo 21.º 
da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro (LOE2019).

E) Requisitos de admissão — poderão candidatar -se os indivíduos 
que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas 
reúnam os requisitos definidos no artigo n.º 17 da Lei Geral Trabalho 
funções Públicas (LTFP) e o previsto na alínea G) do presente aviso.

F) O recrutamento efetuar -se -á nos termos do disposto no artigo 30.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. Os candidatos detentores de uma 
relação jurídica de emprego público têm que declarar a sua situação 
profissional no requerimento norma obrigatório acompanhado do devido 
comprovativo.

Relativamente ao sistema de quotas para pessoas com deficiência, com 
grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, dá -se cumprimento ao 
previsto no artigo 3.º do Decreto - Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

G) Nível Habilitacional: Licenciatura em Educação Física/Des-
porto.

H) Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, 
por formação ou experiência profissional;

I) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem 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 o procedimento;

J) Forma e prazo de apresentação de candidaturas: mediante requeri-
mento norma obrigatório de candidatura, que poderão obter na página 
da Internet www.cm -paredes.pt -opção recrutamento pessoal, o qual 
deverá ser devidamente preenchido e assinado, sob pena de exclusão, 
expedido no prazo de 10 dias úteis após a publicação do presente aviso 
no Diário da República.

No código da Publicitação do Procedimento os candidatos poderão 
optar por mencionar o Código da Oferta da B.E.P ou o número do aviso 
da publicação no Diário da República. Em relação ao preenchimento dos 
campos referentes à carreira, categoria e área de atividade os candidatos 
deverão preencher o formulário da seguinte forma:

Carreira: Técnico Superior; Categoria: Técnico Superior; Área: Des-
porto.

K) Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da 
fotocópia do cartão de cidadão/bilhete de identidade e número de iden-
tificação fiscal ou declaração de dados pessoais (que poderão obter na 
página da Internet www.cm -paredes.pt -opção recrutamento pessoal) e, 
sob pena de exclusão, os seguintes documentos: curriculum vitae de-
vidamente assinado de acordo com os parâmetros fixados na avaliação 
curricular e com os respetivos comprovativos sob pena de não poderem 
ser considerados e fotocópia do certificado de habilitações literárias.

Os candidatos titulares de Relação Jurídica de Emprego Público 
deverão entregar declaração comprovativa do seu serviço devidamente 
carimbada e assinada, mencionando a sua categoria, tipo de relação 
jurídica e descrição das suas funções, assim como declaração do serviço 
a identificar qual foi a avaliação de desempenho obtida com menção 
qualitativa e quantitativa ou fotocópias das avaliações de desempenho 
relativa ao último período não superior a três anos.

Os candidatos que detêm relação jurídica de emprego público com o 
Município de Paredes estão dispensados de apresentar os documentos 
exigidos desde que o declarem sob compromisso de honra, que se en-
contram disponíveis no seu processo individual.

Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar sob compro-
misso de honra no requerimento e entregar respetivo documento compro-
vativo, indicando o tipo de deficiência e grau de incapacidade conforme o 
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 03 de fevereiro.

No caso de necessitarem de esclarecimentos, poderão contactar a 
Unidade de Gestão de Recursos Humanos através do tlf: 255788800.

L) As candidaturas podem ser entregues pessoalmente nesta Câmara 
Municipal, no Balcão Único do Município, podendo também ser reme-
tidas por correio, obrigatoriamente, registada com aviso de receção para 
Município de Paredes, Praça de José Guilherme, 4580 -130 Paredes, ou 
ainda, submetidas através da plataforma de serviços online, disponível 
em https://servicosonline.cm -paredes.pt.

A submissão através da plataforma de serviços online implica um 
registo de utilização prévio. Consultar termos e condições em https://ser-
vicosonline.cm -paredes.pt/modulos/wsParedes/ficheiros/termos.pdf

M) Métodos de seleção serão constituídos por 3 provas, sendo cada 
uma de carácter eliminatório, ficando em condições de aceder a prova 
seguinte os candidatos que ficarem aprovados na anterior.

1.ª Fase — Prova Teórica Escrita de Conhecimentos (PEC), terá a 
duração 01h30 m, com consulta da legislação somente em suporte de 
papel, não sendo permitido a utilização de códigos anotados ou legislação 
comentada ou anotada, e será pontuada de 0 a 20 valores, considerando-
-se a valoração até às centésimas. Serão excluídos os candidatos que 
não obtenham nota igual ou superior a 9,50 valores e versará sobre o 
seguinte programa:

Código do procedimento administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro;

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, que estabe-
lece o regime jurídico de funcionamento e quadro de competências dos 
órgãos dos municípios e das freguesias;


