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 ANEXO II

Memorando de documentos para o apoio
1 — Atestado de residência original, comprovando a residência no 

concelho há pelo menos 2 anos e a composição do agregado familiar;
2 — Documentos identificativos e atualizados do agregado familiar: 

cartão de cidadão, n.º de beneficiário e n.º de identificação fiscal;
3 — Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos, 

de acordo com a situação de cada elemento do agregado familiar:
a) Salários ou outras remunerações de trabalho;
b) Pensão de reforma, pensão de sobrevivência, pensão de alimentos, 

ou outras;
c) Rendimento Social de Inserção (RSI -Original);
d) Bolsa de formação IEFP.

4 — Declaração de rendimentos para efeitos de IRS ou declaração 
emitida pela Repartição de Finanças que comprove a isenção da entrega 
da mesma;

5 — Histórico mensal de Rendimentos da Segurança Social de todos 
os elementos do agregado

6 — No caso de desempregados, declaração do Centro de Emprego 
comprovativa da situação de desemprego e da disponibilidade para o 
emprego

7 — Despesas fixam mensais, referentes ao último mês: Água, ele-
tricidade, gás, renda.

8 — Caso tenha apresentado despesas de saúde deverá apresentar 
declaração da farmácia com o gasto mensal em medicação.
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 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 14312/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
da Zona Industrial de Penela

Luís Filipe da Silva Lourenço Matias, Presidente da Câmara Municipal 
de Penela, torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no 
n.º 1 e n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que a 
Assembleia Municipal de Penela, na sua sessão ordinária de 29 de junho 
de 2018, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal de Penela, datada 
de 7 de maio de 2018, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) da Zona Industrial de Penela (ZIP).

Mais se informa que os elementos que acompanham a delimitação 
da ARU da ZIP, identificados no n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, poderão ser consultadas no sítio na internet da Câmara 
Municipal de Penela (www.cm -penela.pt) ou no balcão único de aten-
dimento desta autarquia, nos dias úteis e no horário de funcionamento 
dos serviços.

20 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Filipe da Silva Lourenço Matias.
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 Aviso n.º 14313/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Boiça
Luís Filipe da Silva Lourenço Matias, Presidente da Câmara Municipal 

de Penela, torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no 
n.º 1 e n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que a 
Assembleia Municipal de Penela, na sua sessão ordinária de 29 de junho 
de 2018, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal de Penela, datada 
de 4 de junho de 2018, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) da Boiça.

Mais se informa que os elementos que acompanham a delimitação da 
ARU da Boiça, identificados no n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, poderão ser consultadas no sítio na internet da Câmara 
Municipal de Penela (www.cm -penela.pt) ou no balcão único de aten-
dimento desta autarquia, nos dias úteis e no horário de funcionamento 
dos serviços.

20 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Filipe da Silva Lourenço Matias.
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 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 14314/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
dois postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de as-
sistente operacional, categoria de assistente operacional (auxiliar 
de serviços gerais — trânsito e mobilidade).
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados refe-
rente ao procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de 
dois postos de trabalho da carreira de Assistente Operacional, categoria 
de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais — Trânsito e 
Mobilidade), a afetar ao Serviço de Trânsito e Mobilidade, da Unidade 
Orgânica de 3.º Grau Planeamento Obras e Ambiente, conforme caracte-
rização no Mapa de Pessoal para o ano de 2018, aberto mediante delibe-
rações da Câmara Municipal de 1 de fevereiro de 2017 e da Assembleia 
Municipal de 8 de fevereiro de 2017, e aviso n.º 2353/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta OE201703/0062, 
no Diário de Notícias de 09/03/2017, bem como na página eletrónica 
do Município de Reguengos de Monsaraz, foi homologada por meu 
despacho de 11 de setembro de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, no 
corredor de acesso à Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, e 
publicitada na página eletrónica desta autarquia em www.cm -reguengos-
-monsaraz.pt.

12 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.
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 Edital n.º 947/2018

Exoneração de adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna pú-
blico que, por seu despacho datado de 18 de maio de 2018, exonerou 
do cargo de Adjunto do Presidente da Câmara Municipal, a mestre 
Anabela Capucho Caeiro.

O ato administrativo produz efeitos na data do despacho, indepen-
dentemente da sua publicação no Diário da República.

21 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.
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 Edital n.º 948/2018

Nomeação de adjunto Gabinete de Apoio à Presidência
José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos 

de Monsaraz, no uso da prerrogativa e das competências atribuídas 
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e pelo n.º 4 do artigo 43.º, ambos 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o regime jurídico das autarquias locais, e,

§ Considerando os basilares princípios da legalidade, da autonomia 
local, da descentralização e desconcentração de competências, da sub-
sidiariedade, da prossecução do interesse público, da desburocratização 
e da necessária eficiência da administração pública, inerentes, porque 
intrínsecos, a um moderno Estado de Direito Democrático;

§ Considerando o amplo leque de competências e tarefas atribuídas, 
e como tal consagradas no nosso ordenamento jurídico -político, ao 
Presidente da Câmara Municipal;

§ Tendo bem presente a competência de superintender e coordenar 
os serviços municipais, legalmente incumbida, e determinada, a este 
magistrado municipal;

§ Não olvidando, bem pelo contrário, a celeridade, a economia, a 
eficiência, a linearidade e correção máxima porque se pretende conti-
nuar a pautar o funcionamento dos serviços desta Câmara Municipal 
de Reguengos de Monsaraz;

§ Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 42.º do Anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal 
pode constituir um Gabinete de Apoio à Presidência, vem designar no 


