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13 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publici-
tada nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
em data oportuna, após aplicação dos métodos de selecção.

14 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) devendo estar disponível 
para consulta no primeiro dia útil seguinte à data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, na página electrónica da Câmara 
Municipal de Loulé e num jornal de expansão nacional, por extracto, 
num prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data.

15 — Posicionamento remuneratório: Após o termo do procedimento 
concursal a Câmara Municipal de Loulé negociará com o trabalhador 
recrutado a fim de determinar o seu posicionamento remuneratório, con-
forme preceitua o artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro.

16 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 03 de Fevereiro, 
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência 
devem declarar, no formulário de candidatura, o respectivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência e, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º do citado diploma, no procedimento do concurso em que o 
número de lugares postos a concurso seja igual ou superior a 10, é obriga-
toriamente fixada uma quota de 5 % do total do número de lugares, com 
arredondamento para a unidade, a preencher por pessoas com deficiência.

Paços do Município de Loulé, 24 de Fevereiro de 2010. — Por dele-
gação do Presidente da Câmara, a Vereadora, (Maria Teresa Francisco 
Menalha).

302972306 

 Aviso n.º 4974/2010
O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. Sebastião Francisco 

Seruca Emídio, torna público que a Assembleia Municipal de Loulé, 
aprovou em sua sessão ordinária realizada em 26 de Fevereiro de 2010, 
sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária reali-
zada em 23 de Dezembro de 2009 o Regulamento Municipal de Apoio 
à Recuperação Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos, cujo 
projecto foi publicitado no Diário da República 2.ª série n.º 88 de 07 de 
Maio de 2009, e submetido a apreciação pública nos termos do disposto 
nos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo. 
Estando assim cumpridos todos os requisitos necessários, a seguir se 
publica o mencionado regulamento.

Loulé, 02 de Março de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
(Sebastião Francisco Seruca Emídio).

Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação 
Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento foi elaborado ao abrigo do disposto nos 
artigos 241.º e 112.º, n.º 7, da Constituição da Republica Portuguesa, do 
preceituado na alínea c), do n.º 4, e do n.º 7, alínea a) do artigo 64.º, e 
alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º
Objecto

O presente Regulamento estabelece os princípios gerais e as condições 
de atribuição de apoios a conceder pela Câmara Municipal, visando a 
melhoria das condições habitacionais dos agregados familiares mais 
carenciados residentes no município.

Artigo 3.º
Destinatários

Podem candidatar -se aos apoios estabelecidos no presente Regula-
mento, a pessoa ou o agregado familiar que se encontre em situação de 
carência económica, quer sejam proprietários ou arrendatários, caso seja 
comprovada a situação de pobreza.

Artigo 4.º
Critérios de Atribuição

A atribuição dos apoios previstos no presente Regulamento depende 
da verificação das seguintes condições:

a) Residência no concelho de Loulé, há pelo menos cinco anos;
b) Residam permanentemente na habitação a que se destina o apoio;

c) Situação de comprovada carência económico -social, considerando-
-se carência económica a da pessoa e ou do agregado familiar com ren-
dimento per capita igual ou inferior a 70 % do salário mínimo nacional, 
fixado para o ano civil a que se reporta o pedido de apoio;

d) Não possuir o candidato individual ou agregado familiar, qualquer 
outro bem imóvel destinado à habitação, na área do município;

e) Ser o candidato, quando na qualidade de arrendatário, titular de 
contrato de arrendamento válido há pelo menos três anos;

f) Não usufruir de outro tipo de apoio destinado ao mesmo fim;

Artigo 5.º
Cálculo do Rendimento

Para efeitos de cálculo do rendimento per capita do agregado fami-
liar, ter -se -á em conta o montante médio mensal líquido de todos os 
rendimentos, vencimentos e salários auferidos por todos os elementos 
que constituam o mesmo.

Artigo 6.º
Instrução do Pedido

1 — O processo de candidatura aos apoios a conceder nos termos 
do presente Regulamento deverá ser instruído com os seguintes do-
cumentos:

a) Requerimento de candidatura, em modelo próprio a fornecer pela 
Câmara Municipal;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou cédula pessoal e número de 
contribuinte dos elementos do agregado familiar;

c) Apresentação da última declaração de rendimentos anual (IRS) ou 
declaração do rendimento mensal actual, emitida pela entidade patronal 
ou por conta da entidade donde são provenientes os rendimentos, ou 
ainda outros elementos de prova capaz de aferir os reais rendimentos 
do agregado familiar;

d) Atestado de residência comprovando que o candidato reside no 
concelho há pelo menos cinco anos e composição do agregado familiar 
emitido pela Junta de Freguesia da área de residência do agregado 
familiar;

e) Declaração, sob compromisso de honra, da veracidade de todas 
as declarações prestadas no requerimento de candidatura e descritas no 
artigo 7.º do presente Regulamento e de como não beneficia de qualquer 
apoio destinado ao mesmo fim;

f) Fotocópia da certidão actualizada da descrição predial da habitação 
e inscrições em vigor;

g) Fotocópia da Caderneta Predial actualizada;
h) Fotocópia do contrato de arrendamento, no caso de o candidato 

ser o arrendatário;
i) Declaração do proprietário, tratando -se de imóvel arrendado, au-

torizando a execução das obras;
j) Orçamento dos materiais de construção civil;
k) Orçamento das obras a efectuar, onde conste o preço proposto a 

descrição dos trabalhos, listagem quantificada dos materiais necessários 
e o respectivo prazo de execução;

l) Admissão da comunicação prévia quando necessário;
m) Projecto aprovado pela Câmara Municipal quando necessário.

2 — Poderão ser solicitados aos candidatos, quaisquer outros docu-
mentos que sejam considerados necessários para análise e avaliação da 
situação concreta.

Artigo 7.º
Obrigações dos candidatos

1 — Todos os candidatos ficam obrigados a prestar à autarquia, com 
exactidão, todas as informações que lhes forem solicitadas, bem como 
informar a mesma das alterações das condições socioeconómicas do 
agregado familiar que ocorreram no decurso do processo de atribulação 
dos apoios.

2 — O beneficiário do apoio previsto no presente Regulamento, 
obriga -se:

a) Não dar outro fim ao imóvel que não seja o fim habitacional.
b) A não alienar o imóvel durante cinco anos após a atribuição do 

apoio.

3 — Os beneficiários não poderão candidatar -se mais do que uma vez 
para o mesmo tipo de apoio no prazo mínimo de cinco anos.

4 — Para beneficiar do apoio a conceder, o candidato deverá apresen-
tar uma declaração de compromisso de honra em que reúne as condições 
estabelecidas no artigo 2.º e em como aceitas as condições estabelecidas 
no presente Regulamento.
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Artigo 8.º

Suspensão do Apoio

A prestação de falsas declarações por parte dos candidatos, na ins-
trução do requerimento de candidatura ou no processo de acompanha-
mento, implicam a imediata suspensão dos apoios e ficando obrigados 
à restituição das importâncias indevidamente recebidas.

Artigo 9.º

Apoios

1 — Os apoios previstos no presente Regulamento destinam -se à 
realização de obras na habitação e podem revestir a seguinte forma:

a) Materiais de construção
b) Mão -de -obra

2 — Os apoios referidos no número anterior, serão pagos após a 
apresentação dos documentos comprovativos da despesa, no valor total 
da obra ou da mão -de -obra.

3 — Em casos devidamente justificados e mediante autos de mediação 
realizados pelos serviços municipais competentes poderão ser efectuados 
adiantamentos para a execução das obras.

4 — Os apoios destinam -se à realização de obras que sejam conside-
radas essenciais para a satisfação das necessidades básicas de habitabi-
lidade e contemplam, entre outras, as seguintes situações:

a) Reparação de elementos de estrutura de suporte do prédio, paredes 
exteriores, telhados, tectos, paredes interiores, soalhos e escadas;

b) Reparação ou construção de instalações sanitárias, incluindo liga-
ção às redes públicas de abastecimento de água, esgotos, electricidade 
e gás;

c) Construção e recuperação de cozinhas;
d) Implantação de divisórios em quartos ou salas de modo a propor-

cionar condições de privacidade aos elementos do agregado familiar;
e) Substituição e reparação de janelas e portas;
f) Eliminação de barreiras arquitectónicas para facilitação da mobili-

dade a deficientes motores ou pessoas de mobilidade reduzida, através da 
melhoria das condições de segurança e conforto de pessoas em situação 
de dificuldade ou risco relacionada com a mobilidade ou segurança no 
domicílio, decorrente do processo de envelhecimento ou de doenças 
crónicas.

Artigo 10.º

Limites dos Apoios

O apoio máximo a atribuir não pode ser superior a 75 % do valor esti-
mado para a execução do conjunto das obras, de acordo com o resultado 
da análise a que se refere o artigo 11.º, do presente Regulamento.

Artigo 11.º

Análise das candidaturas

1 — As candidaturas apresentadas serão analisadas pela ordem de 
entrada e em função:

a) Informação sobre o estado da habitação promovida por técnicos 
municipais, através da realização de vistorias onde conste a situação da 
habitação e a viabilidade económica da intervenção;

b) Do estudo socioeconómico do candidato e respectivo agregado 
familiar, fundamentado em entrevista pessoal, visita domiciliária e 
relatório social.

2 — A Câmara Municipal poderá solicitar elementos complementares 
relativos à situação socioeconómica do candidato e agregado familiar.

3 — Serão prioritariamente decididos os processos de candidatura 
que configurem situações de urgência ou de grande carência, tendo em 
conta os seguintes critérios:

a) Existência de menores em risco;
b) Grau de degradação da habitação;
c) Existência de idosos doentes ou deficientes no agregado;
d) Condições de salubridade.

4 — As candidaturas apresentadas serão apenas consideradas após 
apresentação de todos os documentos descritos no artigo 6.º, do presente 
Regulamento.

Artigo 12.º
Competência

A decisão sobre a atribuição dos apoios é da competência da Câmara 
Municipal, de acordo com o resultado da análise das candidaturas a que 
se refere o n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 13.º
Execução das Obras

1 — As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de dois meses 
a contar da data da notificação da atribuição do apoio, salvo em casos 
excepcionais e devidamente justificados e aceites pela Câmara Muni-
cipal.

2 — O não cumprimento do prazo previsto no número anterior, de-
termina a caducidade da atribuição do respectivo apoio.

Artigo 14.º
Fiscalização

A Câmara Municipal fiscalizará as obras e o seu bom andamento em 
função dos prazos de execução previstos.

Artigo 15.º
Dúvidas e Omissões

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do 
presente Regulamento serão resolvidas por deliberação da Câmara 
Municipal de Loulé.

Artigo 16.º
Entrada em Vigor

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

302975377 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso n.º 4975/2010
José Manuel Dias Custódio, Presidente da Câmara Municipal da 

Lourinhã, no uso das competências que lhe confere a alínea v) do n.º 1 
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, torna público 
para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 148.º do regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial (RJIGT), definido pelo Decreto-Lei 
n.º 380/99 de 22 Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, que a Assembleia Municipal da Lou-
rinhã, na sua reunião ordinária, datada de 26 de Fevereiro de 2010, 
aprovou a Alteração por Adaptação do Plano Director Municipal da 
Lourinhã — PDML, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros 
n.º 131/99, publicada no Diário da República, 1.ª série B, n.º 250, de 
26.10.99, mediante proposta da Câmara Municipal, na sequência da 
entrada em vigar da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009 
de 6 de Agosto que aprovou o Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Oeste e Vale do Tejo — PROT-OVT.

A Alteração por Adaptação enquadra-se no n.º 1 do artigo 97.º do 
RJIGT, conjugado com os n.os 7 e 8 da mencionada Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 64-A/2009, incidindo sobre os artigos 55.º; 59.º; 
60.º; 62 e 65.º do PDML. No que se refere aos artigos 39.º; 40.º; 41.º; 
e 42.º do referido PDML serão os mesmos objectos de suspensão go-
vernamental.

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 148.º da legislação 
referida, publicam-se os artigos do PDML objecto de alteração:

“Artigo 55.º
Edificação no espaço agrícola e no espaço florestal

1 — É admitido a título excepcional, nos termos das disposições 
específicas para os espaços agrícolas, subsecção II da presente secção 
do Regulamento, e para os espaços florestais, subsecção III da presente 
secção do Regulamento, o licenciamento de edificações, que deverão 
obedecer às seguintes disposições genéricas.

a) Possuir abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 
seu tratamento assegurado por sistemas autónomos, salvo se o inte-
ressado custear a totalidade das despesas com a extensão das redes 
públicas, não se responsabilizando a Câmara por assumir as redes de 
infra-estruturas.




