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profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

Na Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados numa 
escala de 0 a 20 valores, os seguintes parâmetros: — Habilitação Acadé-
mica de base (HA), Formação Profissional (FP), Experiência Profissional 
(EP) e Avaliação de Desempenho (AD).

12.13 — A Avaliação Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética simples, ou ponderada das classificações 
dos elementos a avaliar, seguindo o seguinte critério:

AC = [HA + (FP) + (EP) + (AD)]/4

em que:
HA = Habilitação Académica de base — Certificada pelas entidades 

competentes igual, equivalente ou superior à exigida para integração na 
carreira visada no presente procedimento.

FP = Formação Profissional — Neste parâmetro serão considerados 
apenas os cursos de formação na área da atividade específica para que é 
aberto o presente procedimento concursal devidamente comprovados.

EP = Experiência Profissional — Este parâmetro refere -se ao desem-
penho efetivo de conteúdo funcional idêntico àquele que é referido no 
ponto 6.1 deste aviso.

AD = Avaliação de Desempenho — Este parâmetro refere -se ao úl-
timo período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar. Caso o último ano avaliado não o tenha sido ao abrigo 
do SIADAP, para a conversão da nota da AD multiplicar -se -á a mesma 
pelo valor necessário a que esta entre numa escala de 0 a 20 valores.

12.14 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, atra-
vés de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. Esta entrevista deverá permitir 
uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações pro-
fissionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações 
reais e evidenciadas pelo candidato. A avaliação quantitativa encontrada 
na análise anterior, corresponderá uma avaliação qualitativa encontrada 
de acordo com os seguintes intervalos:

De 4 a 6 valores = Insuficiente;> 6 e <10 valores = Reduzido; ≥10 e 
<14 = Suficiente; ≥14 e <18 = Bom; ≥18 e ≤20 Elevado.

12.15 — À Entrevista Profissional de Seleção são aplicáveis as con-
siderações constantes do presente aviso nos pontos 12.8. a 12.8.4.

13 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 46.º, da LTFP, o Júri referido no 
ponto 6.2 deste aviso, será o mesmo para efeitos de acompanhamento 
e avaliação final do período experimental do contrato de trabalho que 
vier a resultar do presente procedimento concursal, com exceção do 
1.º vogal efetivo uma vez que o mesmo não faz parte do Mapa de Pes-
soal desta autarquia.

14 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal.

15 — Os candidatos têm acesso às atas do júri, de acordo com a 
alínea t), do n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, desde que o solicitem por escrito.

16 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos: i) Os can-
didatos admitidos serão convocados, por uma das formas previstas nas 
alíneas a) a d), do n.º 3, do artigo 30.º, da citada Portaria, para a reali-
zação dos métodos de seleção, com indicação do local, data e horário 
em que os mesmos devam ter lugar, nos termos previstos no n.º 1, do 
artigo 32.º; ii) de acordo com o preceituado no n.º 1, do artigo 30.º, da 
Portaria 83 -A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma 
das formas previstas nas alíneas a) a d), do n.º 3, do mesmo artigo 30.º, 
para a realização da audiência de interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, cuja pronúncia deverá ocorrer nos termos 
constantes no artigo 31.º, da mesma Portaria, em formulário tipo de uso 
obrigatório a disponibilizar em: http://www.cm -mira.pt.

17 — Em conformidade com o artigo 33.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
a publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente a afixar na entrada 
principal do Edifício dos Paços deste Concelho e disponibilizada em: 
http://www.cm -mira.pt, sendo que, os candidatos aprovados em cada 
método são convocados para a realização do método seguinte pela forma 
prevista no n.º 3, do artigo 30.º, da mesma Portaria.

18 — Atento o artigo 36.º, da Portaria 83 -A/2009: i) à lista unitária de 
ordenação dos candidatos aprovados é aplicável com as necessárias adap-
tações o disposto nos n.os 1 e 3, do artigo 30.º e n.os 1 a 5, do artigo 31.º, 
da mesma Portaria, para efeitos da audiência dos candidatos, incluindo os 
que tenham sido excluídos, no decurso da aplicação dos métodos de se-
leção são notificados do ato de homologação da lista de ordenação final, 

a efetuar, também, pela forma prevista no n.º 3, do referido artigo 30.º; 
iii) a lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada no local referido no ponto 
anterior e disponibilizada em: http://www.cm -mira.pt.

19 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para efeitos do previsto 
no n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação.

20 — Quota de emprego para pessoas com deficiência: Em cumpri-
mento do disposto no n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3 de fevereiro, o candidato aprovado nos métodos de seleção, que seja 
portador de deficiência devidamente comprovada, com incapacidade 
igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

21 — Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, e nos 
termos do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os 
candidatos com deficiência devem declarar no formulário tipo de can-
didatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e 
tipo de deficiência, e indicar se necessitam de meios/condições especiais 
para a realização dos métodos de seleção.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

23 — 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 procedimento será publi-
citado na bolsa de emprego público, (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicação no Diário da República, na página ele-
trónica do Município de Mira (http://www.cm -mira.pt), por extrato e, 
no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

24 — Determinação do posicionamento remuneratório: será efetuado 
de acordo com as regras constantes do artigo 38.º, da LTFP, conjugado 
com o artigo 42.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, tendo lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

24.1 — A posição remuneratória de referência, será aquela a que 
respeita o nível 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, em 2015, corresponde ao montante de 
1.201,48 (euro) (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), 
sem prejuízo de, em sede de negociação, poder vir a ser oferecida 
posição diferente, nos termos e com observância dos limites legais 
estabelecidos.

25 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

14 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Raul José Rei 
Soares de Almeida, Dr.
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 MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Regulamento n.º 594/2015

Regulamento para atribuição de apoio no âmbito 
da recuperação e aquisição de habitação própria 

para jovens e jovens casais  — Habita Jovem

Rui Miguel da Silva André, Presidente da Câmara Municipal de 
Monchique, torna público que, após deliberação da Câmara Municipal 
de Monchique em reunião ordinária realizada no dia 18 de dezembro 
de 2014, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária de 29 de 
dezembro de 2014, aprovou o Regulamento para Atribuição de Apoio no 
Âmbito da Recuperação e Aquisição de Habitação Própria para Jovens 
e Jovens Casais — Habita Jovem, elaborado nos termos das alíneas k), 
t) e v), do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua atual redação.

Mais se informa que o citado Regulamento foi submetido a discussão 
pública, através da sua publicação no D.R. n.º 154, 2.ª série de 12 de 
agosto de 2014 (Edital n.º 737/2014), tendo sido discutidas e integradas 
as sugestões recebidas.

O presente Regulamento entra em vigor após a sua publicação na 
2.ª série do Diário da República.

18 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Rui Miguel da Silva André.
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Regulamento para atribuição de apoio no âmbito 
da recuperação e aquisição de habitação própria 

para jovens e jovens casais  — Habita Jovem

Preâmbulo
Considerando que em todos os estudos demográficos existentes, 

nomeadamente os Censos, se tem verificado uma diminuição da po-
pulação residente no território do Concelho de Monchique nas últimas 
décadas e que os mesmos indicam um envelhecimento da população e 
uma baixa taxa de natalidade;

Considerando que os Jovens e os Idosos são franjas da sociedade 
muito vulneráveis, nomeadamente nos casos onde as desigualdades 
individuais, quer de acesso à Habitação própria permanente por parte 
dos Jovens e Jovens Casais ou a outros serviços disponíveis subjacentes 
à problemática da pobreza e do isolamento social no caso dos idosos, 
é imperativo, cada vez mais, a intervenção da autarquia, no âmbito da 
ação social, no sentido de uma progressiva inclusão social e melhoria 
das condições de vida das pessoas, especialmente nas franjas acima 
referidas, conforme são exemplos outras ações já implementadas pela 
Câmara Municipal de Monchique;

Considerando a existência de muitos pedidos de apoio por parte de 
Jovens e Jovens casais para a sua fixação neste território, sejam eles 
naturais do concelho como de outros;

Considerando que as políticas devem estar subjacentes a uma estra-
tégia de desenvolvimento, no caso a Agenda 21 de Monchique, onde 
prevê uma aplicação de medidas de combate à desertificação humana e 
ao envelhecimento populacional;

Considerando que, numa sociedade que se pretende solidária e onde 
a habitação representa uma condição imprescindível na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, a Câmara Municipal não pode ficar 
alheia a tais dificuldades e pretende, de acordo com as suas atribuições, 
intervir nesta área;

Considerando ainda que se verifica a degradação de alguns fogos nos 
centros urbanos do concelho, nomeadamente nas zonas mais históricas, 
e que os mesmos representam um património urbanístico reconhecido 
e cuja reabilitação urge promover;

A Câmara Municipal de Monchique, por proposta do seu presidente 
aprovou o presente Regulamento:

CAPÍTULO I

Generalidades

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento tem o seu suporte legal nas alíneas k), t) e 
v), 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
Definições

Deverão considerar -se, relativamente a reconstrução, conservação e 
beneficiação ou recuperação, as definições constantes no RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação) e no RUEMM (Regulamento da 
Urbanização e Edificação do Município de Monchique).

Artigo 3.º
Âmbito

1 — Este Regulamento destina -se a estabelecer as regras de concessão 
de apoio financeiro aos jovens residentes na circunscrição municipal 
e/ou a Jovens que pretendam fixar -se no concelho de Monchique, nas 
seguintes áreas de intervenção social:

a) Aquisição de Habitação Própria Permanente;
b) Reconstrução (com ou sem ampliação), conservação, beneficiação 

ou recuperação de habitação própria permanente.

2 — Excluem -se as situações abrangidas por Programas de Apoio do 
Estado, para estes fins.

Artigo 4.º
Falsas declarações

Sempre que se comprove que um requerente preste falsas declarações, 
tendo por fim obter algum dos benefícios a que se refere o presente 
diploma, e o venha a obter, ficará sujeito, para além do respetivo pro-
cedimento criminal, a devolver os montantes recebidos acrescidos dos 
correspondentes juros legais, para dívidas à administração pública.

Artigo 5.º
Candidaturas

As candidaturas serão, obrigatoriamente, apresentadas em requeri-
mento tipo, a obter junto da Câmara Municipal ou no seu sítio na internet, 
cujo modelo constituí anexo A1 e A2 ao presente Regulamento.

Artigo 6.º
Requerimentos

1 — Os requerimentos deverão respeitar as exigências dos modelos 
tipo, a fornecer pela Câmara Municipal.

2 — Os requerimentos a que se refere o número anterior deverão 
conter:

a) O nome do(s) requerente(s);
b) O(s) número(s) de identificação fiscal;
c) O(s) número(s) e data(s) de emissão do(s) bilhete(s) de identidade 

ou Cartão do Cidadão;
d) A residência atual do(s) requerente(s);
e) O objeto da candidatura.

3 — Salvo os requisitos especiais de cada capítulo, os requerimentos 
deverão ser acompanhados de:

a) Certidão da Autoridade Tributária e Aduaneira relativa à titularidade 
de imóveis de cada um dos membros do agregado familiar;

b) Atestado de Residência, emitido pela respetiva Junta de Freguesia 
sobre a composição do agregado familiar;

c) Cópia da Declaração de IRS do agregado familiar ou individual, 
do ano anterior ao do pedido;

d) Certidão da Segurança Social comprovativa da situação contri-
butiva regularizada;

e) Certidão da Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da 
situação tributária regularizada;

f) Nota de liquidação do IRS do ano anterior ao da candidatura.

Artigo 7.º
Apreciação das candidaturas

1 — As candidaturas serão apreciadas e validadas pelos técnicos da 
Câmara Municipal num prazo máximo de 30 dias, que verificarão os 
documentos entregues que as validem.

2 — As candidaturas validadas serão objeto de deliberação na 1.ª reu-
nião do órgão executivo que ocorrer após a validação.

Artigo 8.º
Decisão

As candidaturas validadas no âmbito do artigo anterior são aprecia-
das, rejeitadas ou aprovadas pelo órgão Câmara Municipal que deterá a 
competência exclusiva decisória, estando vedadas qualquer delegação 
de competências sobre esta matéria.

Artigo 9.º
Condições de acesso

1 — Podem solicitar o apoio financeiro especial consignado no pre-
sente regulamento, os indivíduos maiores de idade com idade igual 
ou inferior a 40 anos ou os agregados familiares jovens cuja média de 
idades não ultrapasse os 40 anos, residentes ou não no Município de 
Monchique;

2 — O cálculo da média de idades aplica -se apenas ao casal, excluindo-
-se qualquer outro elemento do agregado familiar;

3 — O acesso ao apoio financeiro depende ainda da verificação das 
seguintes condições:

a) A habitação objeto das obras a financiar deve ser propriedade 
exclusiva de um ou de ambos os membros candidatos;

b) Nenhum dos candidatos pode ser proprietário de outro prédio des-
tinado à habitação ou receber rendimentos decorrentes da propriedade 
de quaisquer bens imóveis, ao que devem juntar certidão comprovativa, 
emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira;

c) Ficam excluídos, automaticamente, os candidatos cujo rendimento 
bruto anual ultrapasse os 70.000,00€ no caso de casal e os 40.000,00€ 
no caso individual;

d) Os candidatos deverão fazer prova da capacidade financeira do 
remanescente (diferencial entre o apoio financeiro prestado e o valor 
total das obras);

e) No caso da aquisição do imóvel, este será para habitação própria 
permanente por um prazo mínimo de 10 anos.
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Artigo 10.º
Instrução das candidaturas

1 — Para além dos elementos referidos no n.º 3 do artigo 6.º, as candi-
daturas ao apoio financeiro previsto no presente regulamento são apresen-
tadas junto da Câmara Municipal e instruídas com os seguintes elementos:

a) Meios de prova necessários à verificação das condições indicadas 
no n.º 3 do artigo 9.º, constituindo, para o efeito, meio preferencial de 
prova a certidão atualizada da descrição predial da habitação e inscri-
ções em vigor;

b) Planta de localização e identificação da habitação, a ser requerida 
nos serviços competentes da Câmara Municipal, com as reduções apli-
cáveis de receita municipal presente em Regulamento Geral;

c) Orçamento das obras a efetuar de que conste, designadamente, 
o preço proposto, a descrição dos trabalhos e o respetivo prazo de 
execução;

d) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos 
elementos constantes do requerimento e dos documentos entregues na 
Câmara Municipal;

e) Contrato de promessa de compra e venda aquando da candidatura 
para a modalidade — aquisição;

f) Caderneta Predial do Imóvel;

2 — Os documentos fornecidos pelos serviços competentes da Câmara 
Municipal no âmbito deste Regulamento, beneficiarão de redução e/ou 
isenção das taxas municipais.

Artigo 11.º
Efeitos da aprovação das candidaturas

1 — Logo que o interessado seja notificado da aprovação da candida-
tura, deverá solicitar, no prazo máximo de 30 dias, nos serviços muni-
cipais, o projeto de arquitetura das obras de beneficiação, reconstrução, 
recuperação ou conservação, desde que delas careça.

2 — Em todas as obras a Câmara Municipal nomeará um técnico 
responsável de acompanhamento que redigirá relatório final sobre as 
mesmas.

3 — Pode ainda a Câmara Municipal, a requerimento fundamentado 
dos candidatos, a apresentar em momento prévio ao do respetivo termo 
do prazo, conceder prorrogação do prazo a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo.

CAPÍTULO II

Reconstrução, conservação, beneficiação 
ou recuperação de habitação própria

Artigo 12.º
Projetos de obras

1 — A Câmara Municipal fornecerá, a título gracioso, o projeto de 
arquitetura da obra de beneficiação, reconstrução, recuperação ou con-
servação, desde que destes elas careçam, com ressalva do referido no 
ponto seguinte;

2 — Pode ainda a Câmara Municipal fornecer, nas mesmas condi-
ções, outros projetos de especialidades, desde que tenha técnicos com 
competência para a realização das mesmas;

3 — Os projetos fornecidos pela Câmara Municipal, e os outros 
projetos, serão elaborados com respeito por todas as normas em vigor 
sobre edificação;

4 — No que concerne ao disposto no ponto 1 do presente artigo, em 
observância ao disposto no n.º 1 do artigo 11.º do presente regulamento, 
deverão os candidatos requerer apoio para a elaboração dos projetos, 
mediante a apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal, 
que designará o(s) respetivo(s) técnico(s) para o efeito e comunicará, 
caso haja necessidade, dos projetos de engenharia das especialidades 
cuja obtenção é da responsabilidade dos candidatos, conforme referido 
no ponto 2 do presente artigo.

CAPÍTULO III

Aquisição de habitação

Artigo 13.º
Aquisição

1 — São consideradas elegíveis para este apoio financeiro, a aquisição 
de imóveis no Concelho de Monchique em condições de habitabilidade 
imediata;

2 — O apoio financeiro será concedido após a realização da escritura 
de compra e venda, mediante a entrega do respetivo documento.

CAPÍTULO IV

Regras de concessão do apoio

Artigo 14.º
Apoio financeiro

1 — Para obras de reconstrução, conservação, beneficiação ou recupe-
ração de habitação própria, a Câmara Municipal disponibilizará, a título 
de apoio financeiro, um montante de, até 10.000,00€ (dez mil euros), 
que poderá ser revisto anualmente mediante autorização da Assembleia 
Municipal, alterando este artigo;

2 — É ainda considerado apoio financeiro, que acresce ao previsto 
no n.º 1 do presente artigo, as reduções de receitas previstos em outros 
Regulamentos Municipais;

3 — O Apoio Financeiro para a aquisição é de 5.000,00€ (cinco 
mil euros), não acumulativo com o apoio previsto no n.º 1 do presente 
artigo.

Artigo 15.º
Execução das obras e caducidade

1 — A realização de obras que nos termos do RJUE -Regime Jurí-
dico da Urbanização e Edificação estejam sujeitas a controlo prévio 
na modalidade de licença ou de comunicação prévia seguem os res-
petivos procedimentos estabelecidos no referido regime jurídico e no 
RUEMM -Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 
Monchique.

2 — A realização de obras que nos termos do RJUE e do RUEMM 
estejam isentas de controlo prévio devem ser iniciadas no prazo de seis 
meses a contar da data de notificação da atribuição de apoio financeiro 
e ser concluídas no prazo de 12 meses a contar da data de início da exe-
cução dos trabalhos, a qual deverá ser comunicada à Câmara Municipal 
com a antecedência de até 5 dias.

3 — A licença ou admissão de comunicação prévia para realização 
das obras referidas no ponto 1 do presente artigo caduca nas situações 
previstas RJUE -Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, devendo 
previamente ser assegurados pela Câmara Municipal os procedimentos 
previstos sobre esta matéria.

4 — No caso de realização de obras isentas de controlo prévio, será 
declarada a caducidade por parte da Câmara Municipal com audiência 
prévia dos interessados, caso se verifique o incumprimento por parte dos 
candidatos dos prazos referidos no ponto 2 do presente artigo.

5 — Para além das situações referidas nos números 3 e 4 do presente 
artigo, o apoio financeiro atribuído caduca ainda por incumprimento por 
parte dos candidatos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º em conjugação 
com o n.º 4 do artigo 12.º do presente regulamento, salvo se informarem, 
por escrito, a Câmara Municipal, em momento prévio ao do respetivo 
termo do prazo, ou daquele que for estabelecido nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 11.º, que vão recorrer à contratação de serviços externos 
para a elaboração dos mesmos.

6 — Nos casos de caducidade do apoio financeiro declarados pela 
Câmara Municipal no âmbito da aplicação do disposto nos pontos 3 e 4 
do presente artigo há lugar a restituição do apoio financeiro já atribuído, 
acrescido dos respetivos juros de mora, bem como ao ressarcimento 
das despesas suportadas nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do presente 
regulamento.

7 — As obras a apoiar devem conter, sempre que tecnicamente se 
justifique, uma intervenção no exterior, designadamente, fachadas e 
beirados, contemplando pintura, excetuando -se os prédios de utilização 
coletiva.

Artigo 16.º
Pagamento do apoio

O apoio financeiro a atribuir, será pago em duas tranches, e verificadas 
as seguintes condições:

1 — No caso de obras sujeitas a controlo prévio:
a) A primeira tranche, que não poderá exceder 50 % do valor do 

apoio financeiro concedido, será paga após a emissão do alvará de 
licença de obras ou da admissão, no caso de obra sujeita a comu-
nicação prévia, mediante a apresentação dos documentos emitidos 
pelo adjudicatário das obras de valor igual ou superior ao apoio a 
receber;
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b) A segunda tranche, correspondente ao valor remanescente, será paga 
após a emissão do alvará de utilização da edificação, mediante apresen-
tação de documentos emitidos pelo adjudicatário da obra e emissão de 
relatório final pelo técnico de acompanhamento da mesma.

2 — No caso de obras isentas de controlo prévio:
a) A primeira tranche, que não poderá exceder 50 % do valor de 

apoio financeiro concedido, será paga após a aprovação da candidatura 
e mediante informação do técnico de acompanhamento da obra de valor 
executado contendo os documentos emitidos do valor gasto e do estado 
de execução da mesma;

b) A segunda tranche, correspondente ao valor remanescente, será 
paga após a conclusão da obra e mediante o relatório final do técnico 
de acompanhamento que incorporará os documentos emitidos dos va-
lores gastos;

3 — Os documentos referidos neste artigo são: fatura, comprovativo 
de transferência bancária, débito em conta (multibanco) ou cheque, 
comprovativos da quitação dos valores atribuídos.

Artigo 17.º
Proporcionalidade do apoio

1 — Será atribuído apoio financeiro de 5.000,00€ desde que o custo 
das obras a realizar seja igual ou superior ao valor de 6.750€;

2 — O valor a atribuir após os 5.000,00€ será proporcional, no valor 
de 25 % até ao limite máximo de apoio de 10.000,00€, no caso das 
obras de reconstrução, conservação, beneficiação ou recuperação de 
habitação própria permanente.

3 — O valor a atribuir de 5.000,00€ para aquisição de habitação 
própria permanente será atribuído apenas no caso de imóveis cujo custo 
seja igual ou superior a 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros).

Artigo 18.º
Majoração do apoio

Nos casos em que o objeto de intervenção sejam imóveis em estado 
avançado de degradação dentro dos aglomerados urbanos consolidados, 
comprovado com relatório de suporte elaborado pelos técnicos da Câ-
mara Municipal, aplica -se uma majoração de 50 % do apoio concedido, 
a partir dos 5.000€.

Artigo 19.º
Fim das habitações

1 — As habitações cuja reconstrução, conservação, beneficiação ou 
recuperação, tenham sido financiadas ao abrigo do presente Regula-
mento destinam -se a habitação própria permanente dos proprietários e 
do respetivo agregado familiar.

2 — A utilização da habitação para fim diferente do previsto no nú-
mero anterior determina o pagamento do valor do apoio atribuído, 
acrescido dos respetivos juros de mora, desde que não hajam decorrido, 
pelo menos 10 anos, após a sua atribuição.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior as transmissões 
mortis causa.

Artigo 20.º
Ónus de inalienabilidade

1 — As habitações a que se referem os artigos anteriores estão sujeitas 
ao registo de um ónus de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos a contar 
da data da concessão dos apoios previstos neste Regulamento;

2 — As despesas com este registo serão suportadas pela Câmara 
Municipal de Monchique;

Artigo 21.º
Levantamento do ónus de inalienabilidade

1 — O proprietário só pode alienar direitos ou constituir quaisquer 
ónus ou encargos sobre a habitação no decurso do prazo de inalienabili-
dade se reembolsar o valor do apoio concedido, acrescido dos respetivos 
juros de mora.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o proprietário da 
habitação, deve requerer à Câmara Municipal, com uma antecedência 
mínima de 30 dias, em relação ao ato de celebração do negócio jurídico 
de alienação ou oneração da habitação, o levantamento do ónus de 
inalienabilidade.

3 — Nos casos de compra e venda, se o proprietário da habitação 
não dispuser dos meios financeiros para o pagamento antecipado dos 
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Aviso n.º 9721/2015

Conclusão de período experimental
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º conjugado com o artigo 45.º 

e ss da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi homologado por 
meu despacho de 10 de julho de 2015, o relatório de avaliação final do 
período experimental do vínculo e que comprova a sua conclusão com 
sucesso, dos/as trabalhadores abaixo indicados/as na sequência de Pro-
cedimento Concursal Comum para Constituição de Relação Jurídica de 
Emprego Público a termo resolutivo certo, para ocupação de 18 postos 
de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional/função 
auxiliares de serviços gerais/Piscinas Recreativas Municipais, aberto 
pelo aviso n.º 3530/2015, publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 64, de 01 de abril de 2015. 

montantes a reembolsar, pode solicitar à Câmara Municipal que o pa-
gamento seja efetuado no ato de celebração da escritura.

4 — Excetuam -se do cumprimento do presente no n.º 1 os casos de 
negociação com a Banca, para efeito de garantias hipotecárias, os quais 
devem ser comunicados e autorizados pela Câmara Municipal;

Artigo 22.º

Das ações judiciais e fiscais
Nos processos de insolvência, execução fiscal ou judicial em que 

é penhorado o imóvel com o registo do ónus de inalienabilidade em 
vigor, a Câmara Municipal reclamará o montante do apoio financeiro 
concedido ao abrigo do presente Regulamento nos respetivos processos, 
visando a sua recuperação.

Artigo 23.º

Caducidade do ónus de inalienabilidade
1 — O ónus de inalienabilidade caduca atingido o prazo de 10 anos.
2 — É possível o cancelamento antecipado do ónus de inalienabi-

lidade mediante a devolução na íntegra do valor do apoio financeiro 
concedido.

3 — Caducará ainda por transmissão mortis causa.

Artigo 24.º

Residência
Com a atribuição deste apoio financeiro ficam os beneficiados obriga-

dos a apresentar na Câmara Municipal, anualmente, até 31 de dezembro, 
enquanto se mantiver o ónus de inalienabilidade, sob pena de devolução 
do valor do apoio atribuído, acrescido dos respetivos juros de mora, os 
seguintes documentos:

a) Atestado de residência emitido pela respetiva Junta de Freguesia;
b) Documento emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira, com-

provativo da efetividade do domicílio Fiscal no prédio objeto da inter-
venção, enquanto primeira habitação do beneficiado pelo apoio.

Artigo 25.º

Omissões
As omissões a este Regulamento serão resolvidas pela Câmara Mu-

nicipal de Monchique após fundamentação técnica dos serviços Mu-
nicipais.

Artigo 26.º

Disposições finais
O presente regulamento aplica -se às situações de aquisição, recons-

trução (com ou sem ampliação), conservação, beneficiação ou recu-
peração de habitação própria permanente que ocorrerem após a sua 
entrada em vigor.

Artigo 27.º

Entrada em Vigor
O Presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 

no Diário da República.
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