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MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 6585/2017

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 redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo,
visando o preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, atividade de terapia da fala, aberto pelo aviso
n.º 5561/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 83, de
29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara
Municipal, de 16 de maio de 2017.
18 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
Eduardo da Silva e Sousa.
310508157
Aviso n.º 6586/2017

ratificado pela Portaria n.º 653/96 e publicado no Diário da República
1.ª série-B, 263 de 13/11/1996, assim como a respetiva Planta de Implantação alterada.
24 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Miguel César
Ribeiro.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
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MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
Regulamento n.º 312/2017
Regulamento de Atribuição da Tarifa Social (Água,
Saneamento e Resíduos Sólidos)

18 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
Eduardo da Silva e Sousa.
310508165

Joviano Martins Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Alter
do Chão, torna público, nos termos do artigo n.º 139.º, do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro, que por deliberação do órgão executivo camarário tomada
em reunião ordinária realizada no dia 17 de abril de 2017, devidamente
sancionada pelo órgão deliberativo municipal, na sua sessão ordinária
realizada no dia 28 de abril de 2017, foi aprovada por unanimidade a
Alteração do Regulamento de Atribuição da Tarifa Social (Água, Saneamento e Resíduos Sólidos).
O Regulamento de Atribuição da Tarifa Social (Água, Saneamento
e Resíduos Sólidos), encontra-se disponível para consulta na página
eletrónica do Município de Alter do Chão em www.cm-alter-chao.pt.
O Regulamento entra em vigor 5 (cinco) dias após a sua publicação
no Diário da República.

Aviso n.º 6587/2017

19 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Alter
do Chão, Joviano Martins Vitorino.

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 redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo,
visando o preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria
de técnico superior, atividade de engenharia civil, aberto pelo aviso
n.º 5379/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 80, de
26 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara
Municipal, de 16 de maio de 2017.

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 redação atual, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações
desta entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo,
tendo em vista o preenchimento de 16 postos de trabalho na carreira/
categoria de assistente operacional, atividade de auxiliar técnico de
educação, aberto pelo aviso n.º 5565/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara Municipal, de 23 de maio de 2017.
24 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
Eduardo da Silva e Sousa.
310521165
Aviso n.º 6588/2017
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 redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, tendo
em vista o preenchimento de 8 postos de trabalho na carreira/categoria
de assistente operacional, atividade de auxiliar de serviços gerais, aberto
pelo aviso n.º 5566/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 83, de 29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação
da Câmara Municipal, de 23 de maio de 2017.
24 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
Eduardo da Silva e Sousa.
310521351

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Anúncio n.º 85/2017
Por forma a dar cumprimento ao estabelecido pelo n.º 2 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, publica-se a deliberação da Assembleia de Almeirim de 27 de abril de 201, que aprovou
a correção material ao Plano de Pormenor da Zona Hr B (Zona Norte),

Alteração do Regulamento de Atribuição da Tarifa Social
(Água, Saneamento e Resíduos Sólidos)
Preâmbulo
A criação do Regulamento para Atribuição da Tarifa Social tem por
objetivo criar respostas sociais que contribuam para erradicar a pobreza e
a exclusão social e promover a solidariedade, a justiça e a coesão social;
Considerando que é do conhecimento geral a frágil situação económica
que afeta os indivíduos e as famílias, motivada pela crise económica e
o consequente aumento do desemprego;
Considerando que a terceira idade, é uma das camadas populacionais
mais desprotegidas social e economicamente, sendo que as reduzidas
reformas/pensões auferidas dificilmente permitem fazer face a todas as
despesas associadas à satisfação das necessidades básicas do dia-a-dia
e condicionam deste modo, o acesso de muitas famílias a condições de
vida condignas;
Considerando que as Instituições Públicas de Solidariedade Social
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alter do Chão
prestam serviços relevantes à nossa população;
Considerando que se torna imprescindível abranger o maior número
de cidadãos equitativamente e com maior objetividade e transparência
dos procedimentos, procedeu-se à elaboração do presente Regulamento.
Dando-se cumprimento ao disposto no artigo 99.º do CPA prevê-se
que os custos das medidas aqui implementadas orcem em cerca de
€ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos euros) no entanto embora não
se possam quantificar os benefícios decorrentes destas medidas logo
à partida concorrerão para uma melhoria das condições de vida dos
estratos sociais mais frágeis, designadamente os idosos que auferem
pensões de baixo valor assim como concorrerão para um melhor equilíbrio orçamental das IPSS sediadas no município e consequentemente
a manutenção da qualidade dos serviços que prestam às populações
por si servidas.
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.º, da
Constituição da República Portuguesa, da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013,
de 03 de setembro.
O projeto de Regulamento foi submetido a apreciação pública, de
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 100.º, do Código
do Procedimento Administrativo dado o elevado número de potenciais
interessados.

