
~ MUNICiPIO PONTE E> ~A 
DELIBERAc;Ao 

3.4 - PROJETO DE AL TERA(:AO DO REGULAMENTO DE ACESSO AO 

PROJETO TERRA REABILITAR - Aprovac;ao da versao final. A C§.mara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a versao final do "Projeto de Altera<;:ao do 

Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar". Mais deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nos tem1os e para 

os efeitos do disposto na alfnea g) do n.0 1 do artigo 25° do Anexo I da Lei n.0 75/20 I 3, 

de 12 de Setembro, submetcr a aprccia<;:ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipc Viana apresentou declara<;:ao de voto, que se ancxa a presente ata 

como documento numero un1 e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

Reuniio Extraordin&ria de C~mara Municipal de 31 de outubro de 2016. 

A CHEFE DE DJVlSAOIDAF, 

Tel 258 900 400 t-ox 258 900 41 o Pra<;e de Rcp(blic:a · 4990.062 Ponte de l.lme · oerei~I'Y11JClrl~clcr~.pl. www.cm-pontedellma.pt 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

f ) J tf 7 I J 
com os fundamentos e cons1derandos seguintes· 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarqu1as Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentaQao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao JUdicial para o efeito ~ 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum, cfr. . orc;amento par1icipativo e 

participac;ao de ide1as. 

4 Considerando que a pollt1ca de falta de Mb1to democ1 atico continua, numa 16gica de 

impos1c;ao e nao de dialogo construtivo, 

5 - Cons1derando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na este1ra do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes 

Face ao expendido, em coeremcia democratica e com mundividencJa diferente de considerar o 

pnncip1o da representatividade, pelas pessoas e pelo nos.so territ6no, voto contra. 

-r 

Ponte de Lima, 31 de Outubro de 2016, 

0 Vereadm do Movimen1.o 51, 

~=-~~s 

(Filipe Viana) 

1 
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MUNiciPIO PONTE El ~ 

ASS UNTO: Projeto de Altera9ao do Regulamento de 
Acesso ao Projeto Terra Reabilitar 

De: Gabinete Terra Para: Sr. Presidente 

DESPACHO: 

Na sequencia da delibera9ao da Camara Municipal de 20 de Junho de 

f 

do Regulamento de Acesso ao Programa Terra Reabilitar e submete-a a um perlodo de discussao publica por 

um periodo de 30 dias uteis, foi publicado o Aviso n.0 9953/2016, no Diario da Republica, 2.a serie, N.0 154, de 

11 de agosto de 2016. 

0 objetivo principal do Processo de Discussao Publica e garantir o cumprimento do direito a participactao dos 

cidadaos. Deste modo. o periodo de Discussao Publica do Projeto de Altera9ao do Regulamento de Acesso ao 

Projeto Terra Reabilitar, permitiu que o mesmo fosse consultado por todos os interessados, que fossem 

prestados os devidos esclarecimentos por parte da equipa tecnica envolvida na sua elabora9ao e, 

principalmente. que fossem apresentadas as respetivas reclamaC{oes, observa96es ou sugestoes. 0 periodo de 

Discussao Publica decorreu pelo prazo de 30 dias uteis. entre 12 de agosto e 27 de setembro de 2016. No 

decurso da discussao publica nao foi apresentada qualquer reclama9ao, observa9ao e sugestao. 

0 Projeto de Altera9ao do Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar e aprovado, pela Assembleia 

Municipal, mediante proposta apresentada pela camara Municipal. 

Face ao exposto submete a dignissima Camara Municipal a versao final do Projeto de Altera9ao do 

Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar. 

A considera<;ao superior, 
~ \C 

.54s.~c e-· ) 



Diorio da Reptiblica, 2. ".whie- N. o !54 II de aKosto de 2016 25177 

Candidatos Niio Aprovndos. 

Curios Alberto Paiva Lopes; a) 
lvone Pinhl\o Domingues; b) 
Adriana Maria 8i7.arro de Figueiredo; c) 
Ana Claudiu da Silva Soares: c) 
Ana Cristina DosSantos Henriques; c) 
Anu Cristina Santos Ferreira: c) 
Ana Isabel Pereira Martin~; c) 
Anabela Dias Ferreira; c) 
Carlos Andre M11rques Barbosa: c) 
Clara Mariu Lopes de Almeida; c) 
Jose Curios Lopes de Almeida; c) 
Marn Daniela Pereira Dias: c) 
Mario Acelia de Almeida Figueiredo; c) 
Marin da Concei~o Ferreiro MiJTtins; c) 
Maria da Conceivilo Ribeiro Lopes: c) 
Maria de La Salete du Silva Garcia. c) 
Maria Isabel Ferreira de Oliveira; c) 
Marla Munuela Lopes da Silva; c) 
Odete Cristina Reis Loureiro: c) 
Sbnin Casllo E Meneses; c) 
Susana Isabel Zur~:ica Reis, c) 
Victoria Marilde Jose Pilartes DosSantos; c) 
Vitor Manuel Monteiro da Cmz; c) 
Carl u Alexandra Lima Rodrigues; d) 
Carlos Albeno Rodrigues Dos Santos; d) 
Claudia Sotia Figueiredo l.emos; d) 
Florbela Martins da Costa; d) 
Isabel Maria da Silva Correia: d) 
Jacinta Muriu de Jesus Carvalho; d) 
Lthana Patricio Marques Dias: d) 
Marin Emilia Ladeira Pereira Tavares; d) 
Maria Margarida Sa Teixeira; d) 
Mat1a Soraia l'errcini Femandes: d) 
Mauricio Lino Rijo Gon~lvcs; d) 
Rosalia Tavares da Silva; d) 
Rute Mariana da Stlva Riheim; d) 
Sandra Rodngues l.opes; d) 
Susana Maria Figueiredo Cardoso, d) 
Teresa Calarinu Ribeiro Pereira; d) 
1-\elcnu Sofiu Pinho de Jesus: e) 
Marin de Fatima de Oliveira Lope~ DillS; e) 
Olinda Carreira Matos Rodrigues; e) 
Leila Marisa Tavares ./) 

a) Por nao possurr esculnridade obrigat6ria, conform~ ~xigido nu ponto 
n '' \1.2 do Aviso de abenura do proccdimento concursal. 

b) Ptlr nilo ter apresentado dcclarar,:ilo pussudu e auterllicada pelo 
servir,:o onde exerce fun~Ocs. conform~ exigido no ponto n." 9.7 do 
Aviso de abcrtura do procedimento concursal. 

c) Por obtcrem valoral(ilo inferior a 9.5 valorcs, na Prova Escrito de 
Conhecrmentos. 

d) Pnr terem faltado a Prova Escrita de Conhecimentos. 
e) Por terem taltado a Prova de: Avulia~l!O Psicol6gica. 
./) Por ter faltado a Entrcvistu de Avolia.;:llo de Compctencias. 

A prcsente lists c:ncontra-se igualmcntc disponivel nn pagina eletr6uica 
deste Municipio, em www cm-ofrndes.com e afixada no atrio do cdificio 
dos Pa~os do Mw1icipio, bern como nutificoda aos candidatos por ofic1o 
registado. com aviso de recer,:iio. 

21 de julho de 20 16.-0 Prcsalc:nte da Ca.mara, D1: Lufs Manuel 
i\1/arlins de Vasconcelos. 

309754129 

MUNICiPIO DE PAREDES 

Aviso n.0 9952/2016 

ParA os devidos e legais ctcitos, em conforn1 idade com o alfnca a) 
don." do artigo 49,0 em conjugacllo como artigo 46,0 da l.ei Gerul do 
Trabalho em Fun,.ocs P(Ibl icas,aprovuda pelo anexo a Lei n.'' 35/2014, 
de 20 de JUnhu e do despacho do Senhor Presid~nte du Camara. datado de 
I de agosto de 2016, torna -se publico que foi concluido com sucesso o 
flCdodo experimental na sequencia da celebra(,":ilo do contrato de trabalho 
em fun(,":1\es ptrblicas po~ tempo indeterrninodo. na carreira e categoria 
de Asststente T6cnico (Area Administrattva), com u truhalhadorn Olga 
Cristina Dins da Silva 

I de agosto de 2016 - 0 Pr~~idente da Cdmara Celso ,\!Ia mii' I 
Gomes Ferreira, Dr. 

309778179 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA 

Aviso n.• 995312016 

Aprecia~Ao l'uhlica do Projeto de Alter·a~llo 
do Regulamento ue Acesso ao Projeto Terra Keabilitar 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidentc: do Cfunara Municipal de 
Ponte de Lima, toma p(tbltco que; 

A Cfunara Municipal, mr sun reunillo de 20 de junho, dc:ltberou por 
maioria aprovar o Projeto de Altera(,":llo do Regulamento de Acesso uo 
Projeto Terra l~eabili tar, c submete-lo a aprccia~ilo publica nos tem10s 
do artigo I 0 1.• do C6digo do Proccdimento Administrativo. para recolha 
de sugestoes. 

0 Projeto de Regulamcnto esta disponivel para consulta no Gabinctc 
de:. Atendimento ao Munictpc:, durante o periodo de funcionamcnto (<las 
9:00 has 12:00 h, das 14;00 h os 16:00 h), bem como, na pagina oficiul 
destc Municipio r::m www.cm-pontedelima.pt. 

No ambito du !!precia¥1lo publica scrilo considerndas e apreciadas 
tod!IS us sugestoes que forem aprcscntadas par escrito. dentro do rclerido 
prnzo, que se relacionem cspecificamente como Projcto de Alterac;ao 
do Rcgulamento de Ace~o uo Projeto Terra Rcabilitar. 

Para constar, se publica este edital e outros de rgual teor que vuo ser 
afixado~ nos lugares pliblicos do costume:. 

28 de julho de 20 16. - 0 Presidente da C!lmara Municipal, Victor 
Mel1des, Eng. 

309771455 

Despacho n.0 1019612016 

l:.m conforrnidade como disposto na alinea h) do n• I do artigo 4." 
du l.ei n.• 35/2014. de 20 de junho (l.TFP). toma-se ptlblico que. na 
sequl!ncia do procedimento concursal comum para ocupor,:ilo de vinte 
e cinco postos de trobolho, dn carreira c catc:goria de Assistente Ope· 
racional, paru cunstituict'lo de vinculo de emprego publico por tempo 
mdeterminudo, oberto pelo Aviso n.• 9360/20t4, publicado no Dil'lrlo 
da Repriblica, 2.' seric. n.• 156, de 14 de agosto de 2014, foi cclcbrado 
cuntnuo de trabalho em funr,:iic:s publicas por tempo indctc:nnrnado 
com data de inicio a I de mar(,":o de 2016, rcmuncra9ilo correspondc:me 
it 1." posiQi\o rc:munerutt'1 rio e com o nJvel rcmuncrat6rio I du tuht:la 
remuncrat6ria imica, com os seguintcs rrabalhador~s: Ern~.SLIJ d~ Oliveira 
Pereira; Cristina Mario Lima Silva: Emilio Andre Custro Silva Santos: 
Gisela da Silva Vieira; Marisa Alexandra de So~u Alves Femundes: 
Rut Miguel Gomes Lima. Fernanda l'ererra de Matus, Joana Filipa 
Sousa Felgueiros; DeolindaAbrcu Gomes Murinho,Jieleua Isabel Pires 
Alves; Maria da TrindadcAivcs Sagrc:s; Morin de fatima Freitas Maga
lhi!es; Maria Mendes da Roch11 Silva; Ana Rita Rodrigues de Mornis; 
Diamantino Gon,.alves da Rochu; Luis Carlos Ribeiro Pinheiro Lopes; 
Maria do Samciro Vieira Gomes; Maria Manuela Fern11ndes da Cunhu; 
Virgilio Humberto Lirna Barros; Manuel Maria Paulos; Ana Paula Lima 
Rodrigues; I iscte Lima Araujo: Maria da Concei ~,Jiio de Limu Pereira: 
Valter Gonr,:ulves da Silva e Carla Patricia Ribeiro Rodrigues Alves. 
0 pc:riodo experimental inicia-se com a celehra(,":llo do contrato c tcm 
a duruono, de 90 dias. nos tern10s do disposto na alinca a). do n. • I , do 
artigo 49.• da Lei n • 35/2014, de 20 de junho. Considerando que U(l 
abrigo do disposto no artigo 46.0 da LTFP. duramc o periodo experimental 
o trabalhador c acornpanhndo por Wll jtlri especial mente consliluido 
para o cfeito, que procede, riO final. a sua avaliar,;ao, Deterrnino para os 
etcitos do disposlil nos artigos 45." c 46." da l.c:i n.• 35/2014, de 20 de 
junho, que osjuris aos quais compete fazer 11 ovnlinollo final do periodo 
expcrimr:ntal corrcspondcnle aos controros celebrados com os candtdatos 
acimn identiticados tenhum as segtlintes composi90c:s· 

Candidato· F.mesto de Oliveira Pcrc:1ra 
Presidente- Dr• Filomena Mimosa da Silvu, Tecrrica Superior: 
I • Vogul ef~tivo- Dr." Marla Sofia Fernandes Vclho de Castro 

Amujo, Chefe de Divisi\o Administrutivn e Financc1ra: 
2.0 Vogal etctivo- Eng." Carlos Alberto Azevedo Lrma. Tecnico 

Superior. 
Candida to· Cristina Maria Lima Silva 
Presidcnte- Dr.• Filumena Mimoso da Silva. Tecnicu Supc:rior, 
1." Vogal efc:tivo- Dr• Maria Sofia Fernand~s Velhu de Castro 

AraUJO, Chefe de: Divisao Administrativa e Finunceira, 
2.0 Vogol efetivo - Dr.• Mana de Fiuima Carvalhosa Lopes. Tccnica 

Superior. 
Candidnto: Emilio Andre Castro Silva Santos 
Presidente - Dr." Filomenu Mimoso dn Silva, Tecnica Superior; 
1." Vagal ctctivo- Dr.• Mario. Sotia Fernandes Velho de Castro 

Araujo, Chefc de l)ivisuo Administrativa e Financerra; 
2.• Vogal efetlvo- Dr. Jose Augusto Vclho Dantus, Tecnicu Su· 

pcrior 
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DELIBERA<;AO 

5.17 - AL TERAc;AO AO REGULAMENTO DE ACESSO AO PROJETO 

TERRA REABILIT AR - Aprova~Ao. A Cfunara Municipal deliberou por maio ria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a 

altcra9ao ao regulamento e a sua submissao a discussao publica pelo prazo de 30 dias. 

Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vcreador 

Dr. Mario Monteiro, que findo o prazo da discussiio publica e no caso de nao existircm 

reclamac;5es, submete-lo a apreciayao c aprovac;ao da Assembleia Municipal. 

ReunHlo de Camara Municipal de 20 de junho de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAOIDAF, 

Sofia V elho/Dra. 

lei 2!'>6 900 400 r-ax 2!.'i8 900 410 • Pro<;:o ckl RepUbhco 499(}()6:;> Ponte de L..Jme ger-ol@cmponl.edehma pt • www.cm·pontedellma.pt 
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INFORMACAO AO SR. PRESIDENTE 

Altera~Ao ao Regulamento de Acesso ao Projecto Terra 

_ .... d- ... 

0 ._____ .0. ·--. 

f?~ A ~'\AT~ 

Nota justificativa 

0 Regulamento de acesso ao Projecto Terra Reabllitar foi aprova~ s o ordinana da Assembleia 

Municipal realizada em 11 de Abril de 2008. 0 Anexo I do Reg~ento - Clausulas Gerais para celebrar 

com os beneficiaries do apoio a elabora9ao de projeto no Centro Hist6rico (ACRRU) foi aprovado, sob 

proposta da C~mara Municipal de 20 de Fevereiro de 2009, na sessao ordinaria da Assembleia Municipal 

realizada a 25 de Abril de 2009. 

Este incentive foi revisto em Setembro de 2014, entre outras altera({Oes foi alargado o ~mbito do "Terra 

Reabilitar" a Area de Reabilitagao Urbana de Ponte de Lima (ARU), de forma a continuar o processo de 

reabilita9ao e revitaliza9ao do tecido urbana e econ6mico da area de reabilita({ao urbana. 

0 Regulamento e o Anexo I preveem a concessao de apoio tecnico gratuito a prestar pela Camara 

Municipal de Ponte de Lima no ambito do Projecto Terra a proprietarlos/senhorios e ou arrendatarios, na 

reabilita9ao de im6veis em mau estado de conserva({ao. 

Considerando que a reabilita({ao urbana assume-se atualmente como uma componente lndispensavel da 

politica de ordenamento do territ6rio, sendo elemento-chave de competitividade 

Considerando que e necessaria valorizar o Patrim6nio Edificado, no ~mbito da sua reabilita9ao, utiliza9ao 

e manuten({ao e atendendo a necessldade de reconstruir espa9os de modo a permitir o realojamento e a 

fixa9ao das pessoas no meio em que estes se inserem. 

Considerando a proposta de "Delimita9ao da Area de Reabilita9ao Urbana Adjacente ao Nucleo Central". 

Considerando o empenho do Municipio na reabilitagao urbana do territ6rio justifica-se, proceder a 
atualizagao e aperfeigoamento, do Regulamento com vista a melhoria da sua eticacia; conforme o 

previsto no artigo 24, do regulamento em questao. 

Assim, entre outras propoem-se alargar o ambito do "Terra Reabilitar" a Area de Reabilitaqao 

Urbana Adjacente ao Nuc/eo Centre/, de forma a continuar o processo de reabilita9ao e revitalizayao do 

tecido urbana e econ6mico da area urbana consolidada que envolve o Centro Hist6rico, sendo que o 

regulamento apenas se podera aplicar em casos justificaveis, de acordo com vistoria efetuada pelos 

tecnicos do Municipio, e em habita90es como mlnimo de 60 anos. 



Para que a recuper~ao das habitat;;6es seja um atrativo. e atendendo aos 11arios requerimentos que 

entraram no Municipio, e proposto neste regulamento, urn reduc;ao de 75% do valor ua compensa~ao a 

pagar pelo nurnero de hJgares nao criados. 

Nestes termos e no uso das competenc1as e atribui~ees previstas pelo disposto no artigo 112.1) e do artigo 

241.0 cla Constltuic;ao da Rep(!bllca Portuguesa, e conferida pela alinea k) do n.0 I do artigo 33.0 do 

Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro cleve a presente proposta rie ~llterat;ao ser Sltbmetida a 
Camara Municipal para aprovaQao e submissao nos termos do artigo 101. o do C6digo do ProcerJimento 

Administrative a consulta publica, para recolha de sugestOes, pelo prazo de trinta dias uteis contados a 

partir da data da publicagao, e posteriormente ser remetido a Assernbleia Municipal de Ponte de Lima 

para efeitos de aprova9~o. nos termos do disposto na alinea g) do n.0 1 do artigo 25.0 da Lei n.0 75/2013, 

de 12 de setembro 

Ponte de Lima, c!e Junho cle 2016 

0 Pres1dente da Camara Municipal, 

'.:31~~-
Victor Mendes, Eng n 



CAPITULO I 

OlsposloOes Gerais 

Artigo 1° 

(Lei Habilitante) 

0 presente regulamento tem como lei habilitante a Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, designadamente o 
disposto na alinea a) e b) do n°.4 do arf. 64°. 

Artlgo 2° 

(Objeto) 

0 presente Regulamento visa definir as normas e condiQOSS dos apoios a disponibilizar pelo Municipio de 
Ponte de Lima, no flmbito do projeto Terra. 

CAPiTULO II 

Terra -lnovar 

Artigo 3° 

(Beneficiaries) 

Sao possiveis candidates ao apoio tecnico prestado pelo Projeto Terra os residentes e nao residentes no 
concelho de Ponte de Lima, com projetos inovadores, catalisadores do desenvolvimento econ6mico e 
social do concelho. 

Artigo 4° 

(Areas Preferenciais) 

Sao valorizadas as candidaturas que correspondam a: 

Projetos estruturantes, que tenham impacto clara ao nivellocal (em termos dos beneficiaries 
atingidos) e que garantam sustentabilidade econ6mica, de forma a refor~ar a coesao econ6mica e 
social do concelho; 

Projetos que sejam criadores de empregos, que contribuam para reforyar a empregabilidade 
da mao-de-obra local; 

Projetos inovadores, designadamente os que contrlbuam para a concretiza~ao do reforyo da 
identidade e imagem do local e a valorizaQao de produtos/recursos genuinamente regionais, 
centrados nas seguintes areas: 

a) Ambiente; 
b) Cultura; 
c) Lazer; 



d) Turismo; 
e) Desporto; 
D Energias Limpas; 
g) Novas Tecnologia; 
h) Enoturismo; 
i) Agricultura Biol6gica e Agro-industria; 
j) Floresta; 
k} Artesanato; 
I) Artes; 
m) Empreendedorismo. 

Artlgo 5° 

(Tipos de Apoio) 

Os apoios atribuldos e disponibilizados pelo Municipio, no ~mbito do projeto Terra serao de natureza 
meramente tecnica, nomeadamente, o apoio na informa~ao, aconselhamento e conce~ao grafica de 
projetos, a prestar pelo Gablnete a constituir no Municipio ou por Gabinetes externos a contratar. 

Artigo 6.0 

(Condi9oes de Acesso) 

1 - Os promotores de projetos que reunam a forma jurldica necessaria para se constitulrem como 
destinatarios do apoio do projeto Terra podem candidatar-se aos incentives previstos neste regulamento, 
desde que: 

a) Tenham sede social no concelho de Ponte de Lima, ou nao o tendo, os projetos tenham impacto 
positive no concelho de Ponte de Lima; 

b) Possuam capacidade tecnica e de gestao adequada a atividade que exercem e/ou pretendem vir 
a exercer. 

2 - Os projetos candidates deverao satisfazer as seguintes condiQoes de acesso: 

a) Serem compativeis com os objetivos do projeto Terra; 
b) Demonstrarem qualidade tecnica e sustenta~ao econ6mica e financeira fiavel a aferir segundo 

analise da equipa tecnica afeta ao projeto; 
c) Localizarem-se no concelho de Ponte de Lima. 

Artlgo 7.0 

(Criterios de Sele9~o das Candidatures) 

1 - E condi9ao essencial que os projetos se enquadrem nos objetivos do projeto Terra; 
2 - Compete a Camara Municipal de Ponte de Lima a decisao da concessao de apoios. 



CAPiTULO Ill 

Terra- Reabilitar 

Artigo 8° 

(Objecto) 

1 - 0 presente Regulamento define o regime a que obedece a concessao de apoio tecnico gratuito a 
prestar pela C~mara Municipal de Ponte de Lima no ~mbito do Projecto Terra a proprietarios/senhorios e 
ou arrendatarios, que promovam A90es de reabilita9ao em im6veis em mau estado de conservayao sitos 
nas Areas de Reabilitayao Urbana (ARUs), atraves de operay6es urbanisticas a realizar segundo o 
estabelecido pelo Regime Juridico da Urbaniza9ao e Edifica9ao (RJUE). 

2 - Por 'A~oes de reablllta~ao' entende-se as intervenyOes destinadas a conferirem ade~uadas 
caracteristicas de desempenho e de seguran9a funcional, estrutural e construtiva a um ou varios ediflcios, 
ou as constru9oes funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como as suas 
fra96es, ou a conceder-lhe novas aptidoes funcionais, com vista a permitir novas usos ou o mesmo uso 
com padrOes de desempenho mais elevados. das quais resulte um estado de conservayc!io do im6vel, 
pelo menos, dais niveis acima do c;~trlbuldo antes da intervenyao: [ponto 22 a), art.0 71 EBF] 

Artlgo 9° 

(Ambito) 
1 - 0 Projecto Terra - Reabi litar abrangera apenas edificios em mau estado de conserva9ao, situados 
nas Areas de Reabilita9ao Urbana (ARUs), com 60 ou mais anos. A area da ARU esta definida em PDM e 
podera ser consultada atraves do site da Camara Municipal de Ponte de lima, ou no anexo II deste 
regulamento 

2 - Os edificios fazem parte de uma listagem resultants de um levantamento efectuado pela Divisao de 
Estudos e Planeamento, podendo ser adicionados a mesma listagem outros im6veis por Deliberayao de 
Camara. 

Artigo 10° 
(Destinatarios) 

sao destinatarios do apoio tecnico gratuito proprietarios/senhorios e ou arrendatarios, desde que 

autorizados pelo respective senhorio. 

Artlgo 11° 
(Tipos de apoio) 

1 - 0 apoio tecnico gratuito podera incidir nos seguintes itens: 

a) Na elabora9ao de projectos de arquitectura, para a reabilita9ao de im6veis; 

b) Na elabora9ao dos respetivos projetos de especialidades; 



C) 

incluinao aditamentos e 

alorf.'da compens~ao a paga~ pelo nume?OFcfe 

2 - 0 apoio tecnico sera prestado pela equipa municipal OLt equipas de projectos externos a contratar pelo 

Municipio. 

S~o obriga9oes do beneficiario: 

Artigo 12.0 

(Obriga96es dos beneficiarios) 

f.l) Executar as obras conforme o projecto e no prazo estipu!ado na calendarizaGao definidEJ no 

mesmo' 

b) Executar e colocar uma placa ou p<linel, com as dimens5es e layout indicmlas no anexo Ill r.leste 

regularnen\t), cujo design sera iomecir.lo palo Municipio de Ponte de Lima, com ;=~ seguinte 

::lestgna9ao "ProJect() apotaoo no f:tmblto do Prograr1a Terra Reabihtar" onde tarnbem cJev~ra 

cr.mstar o nonte do requeronte a rdentificaQbo do edificio a dal11 cia de!iber~<;ao assrm ccmo o 
11ontante fmanctado A placa ou pamel dave ser colocado ne~ 'achatlet do irn6vel. em local vlsivel 

garantlnrlo .-'! legibilidade cia ,nfomlac3o e a~segmando ciS ~",onc!t~c.:·?S necessanas a sua 

'T1 tnllteriJn'J e • conserva~ao:c 1~"~' pcr;'1.~n~cer llOJocal c!urantr o ped11:lo d" t:·!rnPo em que 

riC"\< orm 1 0 1>ri' 

/J. toi,~·~ .-, .. ; prolec.tos ·"riO ex~1d1~ ·PII..,.Jt, de r·"l=cno \Yrr 1 "endo 'Ink~ ,·,.'JndcJt. 

fqn:Jnmr.,.,i 1· pc1r:l t 'iet.. flna, ·, 'lment., 

".abne•e fE.>rra d•·vfP ':ier •';,tflch.l.l·peJ" l 'le ~drlt <;t'7Jpe< rl•11rJ l rlcn ~rJI'1lll,)S r,J:~ 



Artlgo 13° 
(lnstruc;ao do pedido) 

1 - 0 pedido relative a prestac;ao de apoio tecnico gratuito sera apresentado na Cflmara Municipal de 

Ponte de Lima e devera ser instruido, com os seguintes elementos: 

a) Requerimento; 

b) Documento comprovativo da propriedade ou posse do edificio ou fra9ao, conforme estabelecido 

no n°1 do item I do ANEXO I da Portaria n.0 113/2015 de 22 de abril; (Documentos 

comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que l.h~ confira a faculdade de 

realizagao da opera98o}: 

c) Autorizac;ao legal do proprietario/senhorio para a realiza9ao das obras, no caso de o pedido ter 

sido apresentado palo arrendatario; 

d) Autoriza9ao legal do arrendatario para a realiza9ao das obras, no caso de o pedido ter sido 

apresentado pelo proprietario; 

e) Declarac;ao de compromisso por parte do proprleh1rio/senhorio e ou arrendatario da execuc;ao 

das obras em questao. 

2- 0 Municipio de Ponte de Lima verifica a regularidade do pedido de acordo como disposto no n.0 

1 deste artigo, procede a sua hierarquiza9ao, tendo por base o seguinte: 

a) 0 estado de conserva9ao do im6vel, designadamente os que apresentem fracas condi96es 

de habitabilidade; 

b) Em caso de igualdade, prevalecera o pedido de apoio tecnico mais antigo. 

3 - A decisao de apoio tecnico sera tomada pela Cflmara Municipal de Ponte de Lima, podendo ser 

delegada no Presidente da Camara e subdelegada no vereador com responsabilidade na Divisao de 

Obras e Urbanismo. 

4 - A instrw~ao do pedido junto do Municipio de Ponte de Lima e das entldades exteriores seguira o 

procedimento previsto nos termos da lei aplicavel. 

Artigo 14° 
(Acompanhamento) 

A elaborac;ao do plano de seguranc;a e a direc9ao tecnica da obra e da responsabilidade do beneficiario, 

sem prejuizo de urn eventual acompanhamento por parte do Municipio. 



Artlgo 15° 
(lncumprimento) 

·t - A prestaQf\o de falsas declara¢es, par parte dos beneficiarlos, implica a suspensao do apoio, sem 

prejuizo da responsabilidade prevista na legislagao apllcavel. 

2 -- 0 valor do apoio sera calculado atraves das seguintes formulas: 

• Se Abc ::;; 200,00 m2 

Vh = 2.500,00 € + (n-1) x 1.000,00 €/fra~ao 

• Se Abc > 200,00 m2 

Vh = 2.500,00 € t 5,00 €fm2 x (Abc-200,00) + (n-1) x 1.000,00 €/fraqao. 

• 0 valor maximo a financlar para a primeira fra~ao e de 4.000,00€, aos quais acresce o valor de 

1 000,00€ por cada fragao acima da prlmelra, exlstente a ou criar 

Em que: 

Vh - Valor honorarios; 

Abc - Area bruta de construqao (m2) - nos termos do n.0 4 do artigo 5° do Regulamento do Plano de 

UrbanizaQao de Ponte de Lima; 

3 - 0 nao cumprimento do todo au de rarte do previsto no presente Regulamento tem como 

consequencias a inibi¥80 de poder mstruir novas pedidos de presta~~~o de apoio tecnico gr:1tuito 

11 - Sern preJuizo do disposto no ponto 2. do presente art1go, o rao cwnprimento dcl aH11ea b) tio artigo 

12' e punido com 50% do total do valor apola:tc 

Artigo 16.0 

(ContrHto) 
;"" ,ttribuiQao do Hpoto tecnico sr3ra fornJetlb:acto a troves de contrato escrito a celebrar entre 0 rviumctplo d~ 

P011tP r!e uma e o benefi~ ~rio ou beneficianos 



Artlgo 17.0 

(Conteudo do Contrato) 
0 contrato mencionado no artigo anterior devera conter os seguintes elementos: 

a) ldentificagao do beneficiario ou beneficiaries; 

b) ldentificagao do edificio ou edificios, sese tratar de reabilitagao de um conjunto edificado; 

c) Valor do apoio prestado; 

d) Valor da indemnizagao a pagar pelo requerente ao Municipio, caso nao execute as obras no 

prazo estipulado, caso o Municipio nao aceite o pedido de prorrogagao de prazo, por nao o 

considerar justificavel. 

e) Prazo para a realizagao das obras. 

Artlgo 18.0 

(lnlcio e fim das obras) 

1 - 0 beneficiano ou beneficiaries deverao infonnar o Municipio do inicio e conclusao das obras; 

2 - Em casos devidamente fundamentados o prazo de conclusao das obras podera ser prorrogado me 

diante autoriza~ao da C~mara Municipal. 



CAPITULO IV 

Terra - Eventos 

Artlgo 19° 
(Beneficiarios) 

1 - 0 projeto Terra na vertente Eventos visa apoiar atlvldades culturals, ligadas a musica, ao teatro, a 
dan9a, as artes plasticas, a gastronomia e ao desporto que prornovam o ensino e a divulgayao destas 

formas de expressao artistica e que se destinem a preservar a diversidade cultural, de forma a valorizar a 

sua identidade atraves de refer~ncias, tradi9oes, habitos a modelos comportamentais no ambito da 

cultura vista no seu sentido mais late. 

2 - Consideram-se estruturas elegiveis para poderem obter financiamento municipal: 

a} As entidades coletivas, com personalidade juridica, que desenvolvam atividade regular e 

sistematica de reconheclda valia cultural ou artistica que possam estabelecer protocolos com a 

Camara Municipal. 

b) As entldades singulares, com personalidade juridica, que desenvolvam ativldade regular e 

sistematica de reconhecida valia cultural ou artlstica que possam estabelecer protocolos com a 

Camara Municipal ou que produzam trabalhos de reconhecida valia para o municipio nos mais 

variados campos da cri~ao artistica. 

Artigo 20° 
(Tipos de Apoio} 

Quanta a natureza, os apoios atribuidos e disponibilizados pelo Municipio de Ponte de Lima, no ~mbito 

do projecto Terra-Eventos, podem ser: 

Materiais e logisticos - nomeadamente a cedencia ternporaria, por pmte do Municipio, de espa9os 

culturais necessanos a realiza9ao das atividades; 

Tecnicos- designndarnente a presta9ao de servi9os por tecnicos rJa autarquia na concec;ao do design 

do projeto e na prornoGao atraves dos canais de comunica9ao IVIunicip<~l 

l - Constituern critenos de seleyao: 

Artigo 21° 
(Cnterios dt! Se!eqao) 

a) A vaha mtisti1~a ou c1entifir;a da realizagao, 
h) A qucdidade cia prograrnayao; 
c) A continuiclade do projetc. 
d) A quantidade de P.llfllltos, 



e) A lnova({ao artistica, tematlca ou cultural; 
n 0 impacto do evento no concelho. 

2 - Se o projeto nao tiver enquadramento nos objetivos estrategicos definidos para este sector o 

Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de nao conceder qualquer tipo de apoio. 



CAPITULOV 

Disposigoes Finais 

Artlgo 22.0 

(Disposic;oes finais) 
0 desconheclmento das clausulas constantes no presente Regulamento nao podera ser invocado para 

justiflcar incumprimento das suas disposigoes. 

Artigo 23.0 

(AiteragOes ao Regulamento) 
Este Regulamento podera sofrer, a todo o tempo, e nos termos legais, as alterac;6es consideradas 

indispensaveis. 

Artlgo 24.0 

(Duvidas e omissoes) 
As duvtdas e omtss5es resultantes da into " as disposi¢es deste regulamento, serao 
resolvidas pela Camara Muntcipal 

Artlgo 25° 
(Contagem dos prazos) 

Os prazos menclonados no presente Regulamento contam-se nos termos do C6digo de Procedimento 

Administrative. 

Artlgo 26° 
(Ciausula Especial) 

0 apoio prestado no flrnbito do projeto Terra nao confere direito a qualquer indemnizac;a.:>, caso nao 

sejam atingidas os objetivos e expectativas dos beneficiaries 

... ,•"r 

Artigo 27° 
(Entrada ern vigor) 

~ I Ulr 'P ~ I d • "' l I 'J .::df{JO t• "llC <' k 



Anexo 1 

Clausulas Gerais 

"Para os contratos a elaborar com os beneficlarios de apoio a elabora~Ao do 

Projeto no Centro Hist6rico e Areas de Reabilita~ao Urbana (ARUs)" 

No dia do ano de dols mil e _ _ , nesta vila de Ponte de Lima, Edlflcio dos Pa9os 
do Concelho, Camara Municipal de Ponte de Lima, outorgaram: 

PRIMEIRO: , com domicllio necessaria nos Pa9os do Concelho, em Ponte de Lima, 
na qualidade de Presidents da C~mara Municipal de Ponte de Lima e nesta qualidade outorgando em 
representagao do Municipio, pessoa coletiva de direito publico n.0 506 811 913, nos termos da allnea a) 
do n.0 1 do art. 68° da Lei n.0 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.0 5-N2002 de 11 de Janeiro. 

SEGUNDO: (nome), residente no Iugar de 
----------' da freguesia de _____ , concelho de ____ _ 
portador do Bilhete de ldentidade n.0 

, emitido por ., em ___ , com o NIF 

Entre o Primeiro e o Segundo e celebrado e reciprocamente acelte o seguinte contrato que se rege pelas 
seguintes clausulas. 

PRIMEIRA 
0 segundo outorgante e proprietario de um predio (identifica9ao do predio a reabilitar). denominado 
________ , sito a confrontar , 
descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero _ e inscrito na matriz 
predial , em mau estado de conservagao, que faz parte da listagem 
resultants de urn levantamento efetuado pela Divisao de Estudos e Planeamento, do Municipio de Ponte 
de Lima. 

SEGUNDA 
Considerando que o regulamento de Acesso ao projeto Terra define o regime a que obedece a 
concessao de apoio tecnico gratuito a prestar pela Camara Municipal de Ponte de Lima no ambito 
daquele a proprietarios/senhorios e ou arrendatarios, na reabilita_s:ao de im6veis em mau estado de 
conservagao sitos nas Areas de Reabilita9~0 Urbana de Ponte de Lima, com 60 ou mais anos, o segundo 
outorgante declara de livre vontade e de boa fe que, tendo tornado conhecimento do constante no 
Regulamento, em especial o disposto no capitulo Ill (art.0 8° a 19°) o aceita. 



TERCEIRA 
Mais declarou o segundo outorgante que tendo tornado conhecimento das regras e procedimentos 
relativamente a atribuiyao do apoio tecnico que submeteu no flmbito do projeto Terra, escolheu para a 
elaboraQao do projeto (identlficar o tipo de apoio), o gabinete 
________ , obrigando-se a dar as instru90es necessaries a elaboraqao do projeto de 
acordo com os seus interesses. 

QUART A 
1 - 0 segundo outorgante compromete-se a realizar as obras constantes do projeto 
_________ , dentro do prazo estipulado de __ anos, sob pena de em caso de 
incumprimento das obrigayoes resultantes do exposto, reembolsar o Municipio das quantias despendidas 
com o pedido de apoio tecnico apresentado, acrescido de juro comercial a taxa legal apticavel sabre os 
montantes em divide, vencidos e vincendos, ate pagamento integral. 
2 - 0 segundo outorgante e o responsavel pela apresenta9ao do projeto de licenciamento com todas as 
pegas exiglveis na legisla({ao em vigor. 

QUINTA 
Considerando que o regulamento de Acesso ao Projeto Terra define o regime a que obedece a 
concessao de apoio tecnico gratulto a prestar pela Camara Municipal de Ponte de Lima no ftmbito 
daquele a proprietarios/senhorios e ou arrendatarios, na reabilitac;ao de im6veis em mau estado de 
conservagao sitos nas Areas de Reabllitagao Urbana de Ponte de lima, com 60 ou mais anos, o segundo 
outorgante declara de livre vontade e de boa fa que, tendo tornado conhecimento das disposi96es 
contidas no Regulamento, o aceita. 

SEXTA 
1 _- 0 Segundo outorgante compromete-se a apresentar os elementos necessaries para aprova~ao e 
licenciamento do projeto no Municipio de Ponte de Lima 

SETIMA 
1 - 0 segundo outorgante recebe do primeiro outorgante os honoranos. pela entrega, aprova~o e 
obtengao das respetivas licen9as de todos os elementos necessaries ao licenciamento da intervengao e 
por todos os servi9os inerentes a este contrato. incluindo a assist~ncia tecnica. despesas de desloca9ao 
e proJetos de alteragoes, calculados confonne o estlpulado no regulamento, o valor final de xxx_ 
2- 0 valor estipulado no ponto 1 nao sera obJeto de qualquer atualiza9ao. 

OITAVA 
1 - 0 Primeiro outorgante compromete·se a efetuar o pagamento do montante fixc1do, dentro dos trinta 
dias subsequentes a apresentacao del Autonza~ao de UtiliZa9aO. 

2- Em caso de resoluc;ao do pres+.)nte contrato por incumprimento do 2° outorgante, o Municipio de Ponte 
de Lima pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de c1te 40% do valor do orojt)to. 

3.- Sem prejuizo do disposto no numero antenor, o Presidente da Camara Munrc1pal poden3 conceder a 
titulo excecional ao 2° Outorgante um periodo adicional de tolerancia, nunca superior a 10% do prazo 
inicialmente fixado, desde que requerido e aprovado. 



NONA 
Pelos Outorgantes foi dito que aceitam o presente contrato. 
Este contrato foi lido aos outorgantes e feita a explicaQao do seu conteudo, em voz alta e na presenQa 
simultanea de todos e vai ser pelos mesmos assinado. 

1.0 Outorgante: 
2.0 Outorgante: 



Dill rio da Reptiblica, 2. a serie- N. n /54 - 11 de agosto de 20/6 25177 

Cund1datos Niio Aprovados: 

Carlos Alberto Paiva Lopes~ u) 
!vone Pinhdo Domingut:s; b) 
Adriana Maria Bizmo de Figueiredo; c) 
Ana Ch\ud1a da Silva Soares: c) 
Ana Cristina Dos Santos Henriques; c) 
Ana Crislina Samo~ Fern:iru; (•) 
An11 ls11bel Pereira Martins; <.:) 
Anabcla Dias Ferreira; c) 
Curios Andr~ Marques Barbosa; c) 
Cl!1ra Maria Lopes de Almeida; c) 
.lose Carlos Lopes de Almeida; L') 
Mora Daniela Pereira Dias; t') 
Maria Ac6lia de Almeida Figueiredo: c) 
Mal'ia da Concei~~o Fe1·reira Martins; c) 
MariH du Conceir;iio Ribeiro Lopes; c) 
Maria de La Salete da Silva Garcia; c) 
Maria Isabel Ferreira de Oliveira; c) 
Maria Manuela Lopes d11 Silva; c) 
Odctc Cristina Reis Loureiro: c) 
Sonia Castro E Ment:ses; l.') 
Su~una lsabel Zurzica Reis; c) 
Vict6na Marilde Jose Pilartes Dos Santos; c) 
Vltor Manuel Montt:in) du Cruz; c) 
Carla Alcxand111 Lima Rodrigues; d) 
Carlos Alberto Rodrigues Dos Santos; d) 
Ch\udia Sofia Figueiredo Lemos; d) 
Florbcla Martins da Costa; d) 
Isabel Mana da Silva Correia; d) 
Ja~.:inta Maria de Jesus Carvalho; d) 
Li liana Patricia Marques Dias; d) 
Maria Emilia Ladeim Pereim Tavares~ d) 
Maria Margariclo Sa Teixeira; d) 
Manu Surnia Ferreira Ft:mundt:s; d) 
Mauricil> Lino Rijo Gonr;alvcs; d) 
Rosalia l":lvares da Silva~ d) 
Rule Mariano do Silva Ribeiro; d) 
Sandra Rodrigues Lopes; d) 
Susana Maria Figueiredo Cardoso~ d) 
T~!r~sa COU!rinu Ribeiro Pereira; d) 
Helena Sofia Pinho de Jesus; e) 
Mana de Fatima de Oliveira Lopes Dins; e) 
Olinda Carreira Matos Rodrigues; e) 
Leila Muri~H Tavares . ./) 

a) Por nao posslllr escolaridade obrigat6ria, confi)rrne exigido no ponto 
n." 9.2 do Aviso de abertura do proccdimento concursal. 

h) Por nio ter aprcscntado dcclarar;iio passada e autenticadn pelo 
scrvir;o onde exerce funr;i5es. conforrne exigidn no ponto n.• 9.7 do 
Aviso de uberturu do procedimento concursal. 

c) Por obtercm va!orar;ao inferior a 9.5 va!ores, na Prova Escrita de 
C:onhecimentos. 

c/) Pvr tercm fultado ti Provo Escrita de Conhecimentos. 
e) Por tercm faltado a Prova de Avalia~i!o Psicoll\gica. 

./) Porter faltado a Entrevistn de Avaliu((iiO de Compctcncias. 

A presente listu en~ontru-se igualmente dispon(vel na p::igina cletronica 
destc: Municipio, em www.cm-ofrades.com e afixada no atrio do edirlciu 
dos Pa~os do Municipio, bem como notificada uos cundidatos por oficio 
I'egistado. con1 Hviso de rece~!io. 

21 de julho de 2016. - 0 Pre~idcntc da Cilml!rn , Dr L11ls Mwtm!l 
Martins de Vn.~cnucPin.~. 

309754129 

MUNICIPIO DE PAREDES 

Aviso n.0 9952/2016 

Pura os clcvidos e lcgais efcitos, em conformidade com a a linea a) 
do n.• do urtigo 49.0 em conjugar;iio com o artigo 46." da Lei Geral do 
Trabalho em Fun~o~s Pt1blicas, aprovad11 pelo ancxo a Lei n.• 35/2014, 
de 20 de junho e do despacho do Senhor Presidente da Cilmura, datado de 
I de agosto de 2016, iOI'na -se ptlblico que foi concluido com succsso o 
pc;riodo cxpcrimcntalna sequdncia da celebrar;l!o do contra to de truhalho 
em fun9oc:s pi1blicas por tempo indete1minado, na carreim e cattlgoriu 
de Assistente Tecnico (Arc:H Administrativa), com a n·abalhadora Olga 
Cristina Dias cia Silvu. 

I de agosto de 20 I 6. 0 p,·esidente du Cfimura, Ctdso Manuel 
Gomes Fl!rreira. Dr. 

30977RI79 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA 

Aviso n." 9953/2016 

Aprecia~iio Publica do Projeto de A!tera~ilo 
do Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Rcahilita•· 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Cilmara Municipal de 
Ponte de Lima. toma publico que: 

A C1iman1 Municipal, n~ Slla reunii'io de 20 de jun.ho. deliberou por 
muiori<l aprovar o Projeto de Altera~i!o do Regula memo de Acesso ao 
Projeto Ten·a Reabilitar. e submete-lo a uprt:~iu~tiio publica nos termos 
do nrtigo I 0 t• do CMigo do Proeedimcnto Administrative. pam recolhu 
de sugcstocs. 

0 Projeto de Regulamento estn disponlvel puru consu Ita no Gabinete 
de Atendimento ao Municipc, dur~ntc o pcriodo de funcionamento (<.las 
9:00 h :is 12:00 b, das 14:00 has 16:00 h), bem como, na pagina nficial 
deste Municipio em www.cm-pontedt:!imu.pl. 

No limbito da apreciu~iio p(1blicu seriio considcradas e apreciadas 
todas as sugcstocs que forem apresentadas por escrito, dentrn do referido 
prazo, que se relacionem especifi~.:amentt: wm o Projeto de Altcra~iio 
do Regulo.mento de Acesso an Projeto Terra Reabilitar 

Para constar, sc publica este edital e outros de igual teor que viin sc:r 
afixados nos lugares pub!icos do costume. 

28 de julho de 20 I li. - 0 Presidente da Camara Municipal. Viclur 
Mendes. £11g. 

309771455 

Despacho n.0 10196/2016 

Em confonr1id<Jde corn o disposto na a linea b) do n.0 I do a11igo 4° 
da Lei n.• 35/2014, de 20 de junho (LTFP), tomn-se publiw que:, na 
sequencia do procedime11to concursal comum paru ocupa(filo de vintc 
e cinco posros de trabalho, do cun·cim e cutegmiu de Assistcntc Opc
ru~.:ionul, purn constiruir;iio de vinculo de cmprcgo publico por tempo 
indetem1inado, abe11o pelo Aviso n." 9360/20 14, publict~do no Oi!trio 
da Reptlh/ica, 2" s6rie, n.• 156, de 14 de agosto de 2014, foi celebrado 
contrato de trabalho em funr;i5es publicas por tempo indt:tem1inado 
com data de inlcio a I de marco de 20 16, remunera9iio con·cspondente 
u 1.• posir,:iio remuneriltorill c com o nivcl rcmunerat6rio I do tabelu 
rcmuncrat6ria imica, com os seguintes traba!hadores: Emesto de Oliveira 
Pet·eira: Cristina Maria Lima Silva; Emilio Andre Castro Silva Santos; 
Gisela da Silva Vieira; Marisa Alexandra de Sousa Alves Femande.~; 
Rui Miguel Gomes Lima~ Fernanda Pereira de Mmos; Joana Filipa 
Sousa Fe!gueiras; De(Jiinda Abreu Gomes Marinho; Helena Isabel Pires 
Alves; Maria da TrindadeAlves Sagres: Maria de Fatima Freitas Muga
lhi!es: Matia Mendes da Rocha Si lvu; Ana Rita Rodrigues de Morais: 
Diamuntino Gonr;alvcs da Rocha; Luis Carlos Ribeiro Pinheiro Lopes; 
Maria do Sameiro Vieiro Gomes; Mario Manuela Fernandes da Cunha; 
Virgiliu Hmnberto Lima Barros; Manuel Maria Paulos; Ann Paula Lin1a 
Roddgues: Lisete Lima Araujo: Maria da Conceir;do de Lima Pereira; 
Valter Gom;ulves du Silva e Carla Patricia Ribeiro Rodrigues Alves. 
0 periodo experimental inieia-se com a celebra~i!o do contruto c: tern 
a dura9ao, de 90 dias, nos termos do disposto no alincn n), do n.'' I, do 
ortigo 49." do Lei n.• 35/2014, de 20 de junho. Considerando que no 
abrigo do disposto no artigo 46." da LTFP. dw-ante o perfodu t:xpcriiDentHI 
o t~·abalhador e acornpanhado por urn juri t:specia lmentc constituldo 
para 0 efeito, que procede, no final, a sua ~valia~ao, Determino para OS 
cfcitos do disposto nos artigos 45.0 e 46." da Lei n." 35/2014, de 20 de 
junho, que os juris aos quai~ compete fu7er a avalia<;iio final do perlodo 
experimental correspondente aos contTntos cclcbrndos com os candidates 
acima idcntificados tcnham as seguintes composi~oes: 

Candidato: Emesto de Oliveira Pereira 
Presidente- Dr." Filomena Mimoso dn Silva, Tccmca Superior; 
t .• Vogal etetivo- Dr." Maria Sofia Fernande~ Velhn de ('ustro 

Araujo, Chefe de Divisi\o Administrutiva e Financeira; 
2.• Vogal c:fctivo- Eng.° Carlos Alberto Azevedo Limu, T~cnicn 

Superior. 
Cnndidalo: Cristina Muriu Lima SilvA 
Prcsidcntc- Dr." .Filomena Mimoso da Silva, Tecnica Superior; 
I." Vogal efetivo - Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo, Chefe de Divisao Administrativa c Financeira: 
2." Vogal efetivo - Dr." Maria de Fatima Curvalhosa Lopes, Tccmca 

Supe1·io1·. 
Candidato: Emilio Andre Casn·o Si lva Santos 
Presidente - Dr." Filome11a Mimoso da Silva, TecnicA Superior; 
1.• Vngal eft:tivo- Dr.• Maria Sofiu Fernandes Vclho de Castro 

Ara(Ijo, Chefe de Divisilo Administrativo e Financeirn: 
~-"Vagal efetivo Dr. Jose Augu~to Velho Dantas, Tecnico Stt· 

pen or. 


