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 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 12086/2017

Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, João Francisco 
Rodrigues da Silva, com a categoria de Assistente Operacional, da carreira 

de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª po-
sição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da tabela remuneratória 
única, cessou o vínculo de emprego público com estes Serviços de Ação 
Social da Universidade do Minho, com efeitos a 1 de setembro de 2017.

25 de setembro de 2017. — O Administrador para a Ação Social, 
Carlos Duarte Oliveira e Silva.
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PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 12087/2017

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de técnico superior

na área funcional de organização e gestão — aviso n.º 14548/2016
Dr. Lino Joaquim Ferreira, Primeiro -Secretário da Comissão Exe-

cutiva Metropolitana, por delegação de competências da Comissão 
Executiva Metropolitana do Porto, para os devidos efeitos, e nos termos 
dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
da atual redação, faz público que se encontra afixada, em local visível e 
público no Edifício Sede da AMP e na página eletrónica desta entidade 
intermunicipal, em http://portal.amp.pt (Recursos Humanos — Recru-
tamento — Procedimentos Concursais), a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum, 
aberto pelo aviso n.º 14548/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2016, para contratação a termo 
resolutivo incerto, homologada a 22 de setembro de 2017, com vista 
ao preenchimento do posto de trabalho: 1 Técnico Superior (Licencia-
tura em Gestão) para a Divisão de Gestão de Fundos Comunitários: 
1.º classificado — Amélia Alexandra Pereira Machado Costa — 17,36 
valores; 2.º Classificado — Filipa Graça de Lima Carvalho — 14,24 
valores; 3.º Classificado — Joaquim Carlos Castro Santos Silva Ro-
cha — 13,52 valores.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria irá ser consti-
tuída reserva de recrutamento interno, uma vez que a lista contém um 
número de candidatos aprovados superior aos dos postos de trabalho 
a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

25 de setembro de 2017. — O Primeiro -Secretário da Comissão Exe-
cutiva Metropolitana do Porto, Dr. Lino Joaquim Ferreira.
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 MUNICÍPIO DA AMADORA
Regulamento n.º 536/2017

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea k) e artigo 25.º, n.º 1, alínea g) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro se faz público que pela deliberação 
da Câmara Municipal da Amadora, de 1 de fevereiro de 2017 e da Assem-
bleia Municipal, de 23 de fevereiro de 2017, foi aprovado o Regulamento 
do Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras — Reabilita 
PLUS (Proposta n.º 35/2017):

Regulamento do Programa Municipal de Apoio
à Realização de Obras — REABILITA PLUS

Preâmbulo
A Câmara Municipal da Amadora está a desenvolver um Plano Estra-

tégico de Regeneração Urbana da Zona Industrial da Venda Nova que 
deverá constituir um projeto de urbanização integrador das diversas 
intervenções e catalisador de recursos públicos e privados, no sentido 
de dinamizar o tecido económico e social deste território.

A construção de uma nova centralidade metropolitana na Zona Em-
presarial da Venda Nova/Falagueira afigura -se como uma estratégia 

de afirmação competitiva do município, assumindo -se como um polo 
de investimento qualificado no Município, que agrega diversos atores 
públicos e privados, num trabalho de mudança que se propõe ir em 
contraciclo do contexto económico e financeiro.

No quadro deste plano e do desenvolvimento da Estratégia Municipal 
de Reabilitação Urbana julga -se oportuna a criação de uma resposta 
direcionada para os edifícios existentes na área de intervenção que possa 
servir como catalisador para a respetiva reabilitação.

Com efeito, desde a implementação em 2013 do Programa Munici-
pal de Apoio à Realização de Obras — Reabilita + — que o mesmo se 
assumiu como peça fundamental para a criação de uma nova imagem 
da cidade, mais moderna, cuidada e harmoniosa.

Perante os resultados obtidos e a oportunidade de reconfiguração 
funcional do município que se coloca, justifica -se o reforço do programa 
municipal existente, especificamente direcionado para o território alvo, 
dotado de uma maior comparticipação, durante um período devidamente 
circunscrito.

Assim, no uso da competência prevista no artigo 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa, a alínea n) do artigo 23.º, conjugada 
com o disposto na alínea g) do artigo 25.º e na alínea k) do artigo 33.º, 
todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o regime 
jurídico das Autarquias Locais, na sua redação atual, e cumpridas as 
formalidades previstas no artigo 96.º e seguintes do Código do Proce-
dimento Administrativo, na redação atual, é aprovado o regulamento 
seguinte:

Artigo 1.º
Programa Municipal de Apoio à Realização

de Obras — Reabilita PLUS
O Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edifícios 

Habitacionais, abreviadamente designado por REABILITA PLUS, a par 
de outros programas de incentivo existentes no ordenamento jurídico 
nacional, visa apoiar a realização de obras de recuperação ou benefi-
ciação de partes comuns ou de uso comum, de acordo com o elencado 
no artigo 1421.º do Código Civil, em edifícios inseridos no parque 
habitacional privado, respetivamente, quer se encontrem constituídos 
em regime de propriedade horizontal, quer não, desde que se encontrem 
inseridos nas áreas descritas no Anexo 1 ao presente Regulamento, 
correspondentes ao plano de reabilitação Falagueira/Venda Nova, pelo 
período de 2 anos.

Artigo 2.º
Beneficiários e Condições de Acesso

1 — Podem beneficiar do presente programa os edifícios que reúnam 
as condições seguintes:

a) Se encontrem localizados na zona de incidência do plano, densi-
ficada na planta em anexo;

b) Sejam possuidores, à data da candidatura de licença de utilização 
com mais de 26 anos;

c) Tenham pelo menos 50 % das frações/unidades autónomas do 
prédio ocupadas com habitação, podendo as restantes estar afetas ao 
exercício de comércio ou serviços;

d) Ser o respetivo edifício composto, pelo menos, por duas frações/
unidades autónomas.

2 — Para os efeitos previstos no presente artigo, não são consideradas 
as frações/unidades autónomas destinadas a garagens, parqueamentos 
ou arrecadações.




