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 Aviso n.º 10290/2019
Para os devidos efeitos, torna público que, precedendo concurso 

interno de acesso, foi nomeado por seu Despacho, datado de 22 de 
maio de 2019, Jacinto de Jesus Lemos, para o lugar de Técnico de 
Informática, Grau 2, Nível 1, com a remuneração correspondente ao 
escalão 1, índice 470, do Mapa I, a que se refere o n.º 1, do artigo 8.º, 
conjugado com o n.º 2, do artigo 4.º, ambos do Decreto -Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março.

A aceitação produz efeitos a contar do dia 01 de junho de 2019.
30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Eduardo Lopes Ferreira.
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 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso (extrato) n.º 10291/2019

Abertura de procedimentos concursais comuns para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Faz -se público que, no uso das competências que me confere a alí-

nea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e na sequência 
da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 13/02/2019, 
se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimentos 
concursais que se destinam à ocupação dos postos de trabalho a seguir 
indicados existentes no mapa de pessoal, com vista à constituição de 
relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado:

1 — Carreira e Categoria
Ref.ª A — 2 Assistentes Técnicos — Assistente Administrativo;
Ref.ª B — 1 Assistente Operacional — Carpinteiro;
Ref.ª C — 1 Assistente Operacional — Pedreiro;
Ref.ª D — 2 Assistentes Operacionais — Condutores de Maquinas 

Pesadas e Veículos Especiais.

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ref.ª A — O conteúdo funcional da categoria de Assistente Técnico, 

grau de complexidade funcional 2, nos termos do mapa anexo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014 de 20/06.

Ref.ª B, C e D — O conteúdo funcional da categoria de Assistente Ope-
racional, grau de complexidade funcional 1, nos termos do mapa anexo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014 de 20/06.

3 — Requisitos habilitacionais:
Ref.ª A — 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado.
Ref.ª B — Escolaridade obrigatória.
Ref.ª C — Escolaridade obrigatória.
Ref.ª D — Escolaridade obrigatória, carta de condução para veículos 

pesados e de mercadorias, categoria “C” e CAM válido.

4 — Publicação Integral: Na Bolsa de Emprego Público (BEP) aces-
sível em www.bep.gov.pt e no sitio da internet do Município da Moita 
www.cm -moita.pt

29 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Mar-
ques Garcia.
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Regulamento n.º 519/2019

Projeto de Regulamento do Prémio de Reabilitação Urbana 
do Município de Odemira (PRUMO)

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g), 
do n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12.09, torna -se público que, em conformidade com 
o disposto nos artigos 99.º, 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, se encontra em apreciação pública pelo prazo de 30 dias, 
a contar da data da publicação no Diário da República, o Projeto de Re-
gulamento do Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira 
(PRUMO), aprovado por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara 
Municipal, realizada no dia 07 de fevereiro de 2019, e na sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, realizada no dia 22 de fevereiro de 2019.

No decurso desse período, o Projeto de Regulamento do Prémio de 
Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO), encontra -se 
disponível para consulta nos serviços de atendimento ao público da 
Câmara Municipal de Odemira, onde poderá ser consultado todos os 
dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, bem como no sítio do Município na 
Internet (www.cm -odemira.pt), devendo quaisquer sugestões, serem 
formuladas por escrito e dirigidas à Câmara Municipal de Odemira até 
às 16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

21 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, José Alberto Candeias 
Guerreiro.

Projeto de Regulamento do Prémio de Reabilitação Urbana 
do Município de Odemira (PRUMO)

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e lei habilitante

1 — O presente regulamento, inserido no programa Odemira Re-
abilita, estabelece as normas e condições que regem o processo de 
atribuição do Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira 
(PRUMO).

2 — O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, conjugado com 
a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Artigo 2.º
Âmbito

O Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO) 
pretende distinguir obras nas áreas de reabilitação urbanas (ARU), que 
representem um exemplo de qualidade arquitetónica e contribuam para 
a valorização do património edificado do concelho de Odemira.

Artigo 3.º
Objetivos

O Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira tem 
como finalidade:

a) Valorizar e promover a divulgação do trabalho desenvolvido por 
projetistas, construtores e promotores, tanto públicos como privados, 
ao nível da reabilitação urbana;

b) Promover a disseminação de boas práticas;
c) Contribuir, através do conhecimento de experiências inovadoras, 

para a contínua adaptação a novas situações;
d) Assegurar, através da divulgação das melhores intervenções e 

também na perspetiva técnico -económica, o interesse dos cidadãos em 
geral pela preservação e revitalização do património habitacional e das 
áreas urbanas.

Artigo 4.º
Organização e gestão do Prémio

1 — O PRUMO é promovido pelo Município de Odemira e tem o 
apoio da Ordem dos Arquitetos — Secção Regional do Sul (OASRS).

2 — Compete ao Município de Odemira, através da sua unidade orgâ-
nica com competências em matéria de reabilitação urbana, a organização 
e gestão do processo do PRUMO, designadamente planear, promover e 
gerir as ações conducentes à concretização dos objetivos do PRUMO, 
bem como, zelar pelo cumprimento do presente regulamento e pelo 
cumprimento da calendarização estabelecida pela Câmara Municipal 
em cada edição.

CAPÍTULO II

Funcionamento do PRUMO

Artigo 5.º
Periodicidade

O Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira tem 
periodicidade bienal.


