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Tipo de procedimento Designação da empreitada Adjudicatário Prazo (b)
Cód.
CPV
(a)

Nacionalidade
do

adjudicatário

Valor
(euros)

Concurso com consulta prévia Fornecimento e colocação
de vedação para as esco-
las primárias de Castelo
Branco e Remondes.

Ser ra lhar ia Mecân ica
Mogaeuropa, L.da

Portuguesa . . . . . 60 dias . . . . 16 330

Concurso com ajuste directo Fornecimento — aquisição
de um motoplanador.

Alberto Pereira de Abreu Portuguesa . . . . . 45 dias . . . . 50 000

Concurso com ajuste directo Remodelação das instala-
ções do Banco Pinto &
Sotto Maior — adapta-
ção ao posto de turismo.

Construções Joaquim B.
Ferreira, L.da

Portuguesa . . . . . 90 dias . . . . 13 020

Concurso limitado . . . . . . . . Construções Joaquim B.
Ferreira, L.da

Portuguesa . . . . . 60 dias . . . . 13 213,10Restauro e beneficiação
dos Paços do Concelho —
interior da Igreja de São
Francisco.

27 de Março de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, João Henriques.

Aviso n.o 8450/2007

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar dos serviços gerais

Para os devidos efeitos, torna-se público que, conforme o meu
despacho de 17 de Abril de 2007, foi nomeada para o lugar vago
de auxiliar dos serviços gerais do quadro privativo desta Câmara Muni-
cipal a candidata Perpétua Maria Ramos Martins.

A candidata deverá tomar posse no referido lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. [Isento de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto na alínea c) do n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.]

17 de Abril de 2007. — O Presidente da Câmara, António Guilherme
Sá de Moraes Machado.

2611010333

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.o 8451/2007

O Dr. José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Muni-
cipal de Moimenta da Beira, torna público que esta Câmara Municipal,
em sua reunião ordinária realizada em 17 de Janeiro, último, aprovou
o projecto de regulamento do Parque Industrial de Moimenta da
Beira.

Assim, nos termos e para efeitos do disposto no capítulo I da parte IV
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, se publica o referido
projecto de regulamento, devendo os interessados dirigir, por escrito,
as suas sugestões ao presidente da Assembleia Municipal, dentro do
prazo de 30 dias a contar da data da respectiva publicação.

Projecto de regulamento do Parque Industrial
de Moimenta da Beira

Preâmbulo

1 — O presente regulamento visa prosseguir os seguintes objectivos:

a) Promover o desenvolvimento local de forma sustentada e
ordenada;

b) Fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial no espaço
designado por Parque Industrial de Moimenta da Beira;

c) Estimular a reestruturação e diversificação dos sectores já
implementados;

d) Privilegiar o aproveitamento rentável e racional das matérias-
-primas da região;

e) Contribuir para a fixação dos recursos humanos do município
e da região;

f) Criar novos incentivos que promovam o investimento e mobilizem
a atracção de capitais;

g) Reter no município as mais-valias de produção e da transfor-
mação da matéria-prima regional.

2 — Este regulamento é um documento que compreende:

a) A memória descritiva e peças complementares, não sendo de
admitir qualquer interpretação que não se baseie na sua leitura
conjunta;

b) Normas regulamentares;
c) Peças gráficas.

3 — Os espaços comerciais de apoio, previstos para o lote n.o 1
do Parque Industrial de Moimenta da Beira, serão especial e opor-
tunamente regulamentados.

Artigo 1.o

Disposições gerais

1 — Os lotes de terreno situados no Parque Industrial de Moimenta
da Beira, devidamente infra-estruturados, propriedade da Câmara
Municipal, destinam-se à instalação de infra-estruturas (indústria,
comércio e serviços) não poluentes, adiante designadas por unidades,
nos termos do presente regulamento.

2 — A Câmara Municipal, regra geral, procederá à venda dos lotes
em hasta pública, por referência ao preço e condições a estipular
no n.o 6 do artigo 6.o do presente regulamento.

3 — Os lotes de terreno serão vendidos expressamente para ins-
talação de unidades, após aprovação prévia da Câmara Municipal,
através de candidaturas avaliadas por comissão técnica especialmente
designada para o efeito.

4 — Poderá ser autorizada a instalação de unidade industrial dife-
rente da que inicialmente tiver sido prevista, desde que tal seja reque-
rido e os motivos invocados sejam de molde a justificar a respectiva
alteração.

5 — A venda será efectuada sob a condição de o adquirente imple-
mentar a actividade industrial que indicou e de cumprir os prazos
de construção e demais cláusulas acordadas, constando tudo da res-
pectiva escritura.

6 — Excepcionalmente, quando a Câmara Municipal considerar o
projecto de investimento como de interesse regional, de acordo com
os critérios previstos no número seguinte, poderá determinar a adju-
dicação de lotes para instalação de empresas industriais, mediante
o recurso ao ajuste directo.

7 — São considerados critérios essenciais para o ajuste directo as
seguintes condições cumulativas:

a) Garantia de mais de 20 postos de trabalho, no acto da instalação
e início da laboração;

b) Volume de investimento superior a E 1 000 000;
c) Preferência na utilização de produtos ou matérias-primas locais

e ou regionais;
d) Fixação da sede social da empresa, obrigatoriamente, no muni-

cípio de Moimenta da Beira;
e) Estudo económico-financeiro que comprove a rentabilidade, via-

bilidade e solidez do projecto.

8 — Excepcionalmente, poderão também ser consideradas para
ajuste directo outras condições a apresentar pelos proponentes, a pon-
derar pela Câmara Municipal.

Artigo 2.o

Condições técnicas

1 — Os projectos das construções a implantar devem obedecer aos
requisitos legais e regulamentares em vigor, bem como às disposições
constantes do presente regulamento.

2 — Sempre que se preveja que a construção seja feita por fases,
deverá o projecto ser apresentado por forma que, em cada uma delas,
os edifícios tenham acabamentos interiores e exteriores, como se de
edifícios definitivos se tratassem.

3 — Não são permitidas divisões de lotes de terrenos em novos
prédios por qualquer acto jurídico.

4 — Alguns módulos do Parque têm uma área unitária que permite
a instalação de pequenas unidades. Caso se revelem insuficientes, poder-
-se-ão unir dois ou mais lotes contíguos, lateralmente, ou topo a topo,
desde que se cumpram os índices permitidos por este regulamento.
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5 — Em casos devidamente justificados, a Câmara Municipal
poderá aprovar a instalação de diversas unidades num único lote,
ou no espaço que resultar da união dos vários lotes.

6 — O índice de ocupação imediata permitida é de 50 %, admi-
tindo-se, contudo, um crescimento de actividade a médio prazo e
o consequente aumento dos índices até ao valor limite de 70 %.

7 — Os afastamentos mínimos permitidos são os seguintes:

a) 10 m na frente e na retaguarda do lote;
b) 5 m lateralmente.

8 — Antes do início da construção deverá ser expressamente soli-
citada à Câmara Municipal a confirmação da implantação, mediante
visita ao local pela fiscalização municipal.

9 — Estabelece-se uma cota de 7,5 m para a altura das fachadas,
a contar do ponto de cota mais alta dos passeios da via de acesso.

10 — Se o tipo de unidade vier a mostrar ser imprescindível a inte-
gração de algum volume com altura superior às cérceas estabelecidas
(silos, depósitos, etc.), aquele deverá situar-se afastado da fachada
principal e limitar-se estritamente a dar cumprimento às necessidades
técnicas de funcionamento.

11 — Cada lote disporá, para além do respectivo acesso, de um
local para estacionamento de veículos na proporção de 5 % da área
total de pavimentos.

12 — Os muros de vedação ao longo dos arruamentos (recomen-
dando a utilização de materiais que exijam pouca conservação) deve-
rão ter como altura limite 1,20 m acima do passeio.

13 — Os muros de separação entre lotes poderão atingir 2 m de
altura a partir do alinhamento da fachada principal do edifício.

14 — Os muros de vedação e de separação poderão ser elevados
respectivamente com gradeamento, rede ou outro material, desde que
motivos de segurança e orografia o justifiquem.

15 — Os acessos far-se-ão em um ou dois pontos e serão localizados,
preferencialmente, junto dos muros de separação entre lotes.

16 — As construções a efectuar no local ficarão sujeitas à legislação
em vigor dos diferentes níveis de planeamento que lhes sejam
aplicáveis.

17 — Todos os projectos serão obrigatoriamente acompanhados de
planos de cores e acabamento.

18 — Poderá ser prevista uma habitação por unidade industrial,
destinada ao guarda, desde que integrada no corpo principal da
construção.

19 — Quando o desnível do terreno o permitir, poderá ser feito
o aproveitamento em cave, o que não poderá alterar os parâmetros
já referenciados.

20 — Qualquer tipo de sigla, letreiro ou reclamo obedecerá a um
projecto adequado ao edifício, submetido previamente à aprovação
da Câmara Municipal.

Artigo 3.o

Normas relativas à actividade industrial

1 — Não é permitida a instalação de indústrias poluidoras, de
acordo com o presente regulamento.

2 — O tipo de empresa a instalar na zona industrial de Moimenta
da Beira será, preferencialmente, de indústria transformadora e ou
de elevado nível de incorporação tecnológica.

3 — Podem ainda candidatar-se empresas dos seguintes sectores:

a) Electricidade, gás e água;
b) Construção e obras públicas;
c) Comércio por grosso;
d) Transportes e armazenamento;
e) Quaisquer outras que pelas suas características se revelem de

interesse para o município.

4 — A Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá intervir
sempre em primeira instância na selecção de investimentos, confe-
rindo-lhes prioridade e usando as formas de intervenção que activem
e orientem o tipo de investimento de modo a inseri-lo no modelo
industrial proposto para o município.

5 — As empresas proprietárias das indústrias a instalar no Parque
Industrial, que tenham a sua sede fiscal no município de Moimenta
da Beira, usufruirão de 10 % de redução no preço da aquisição do
lote, bem como outros incentivos a regulamentar especificamente.

6 — As empresas que, complementarmente, utilizem sistemas de
energia renovável beneficiam de uma redução de 5 % no preço da
adjudicação.

7 — As empresas cujo consumo energético seja proveniente de sis-
temas de energia renovável beneficiam de uma redução de 10 % no
preço da adjudicação.

Artigo 4.o

Instalação e funcionamento

1 — A viabilidade de instalação carece sempre de parecer da
Câmara Municipal.

2 — Em todos os casos susceptíveis de dúvida deverá a Câmara
Municipal solicitar, antes da sua aprovação, os respectivos pareceres
às entidades competentes.

3 — A instalação (ou alteração/ampliação) de estabelecimentos
industriais, consignados em legislação especial, só poderá ser efectuada
depois da aprovação do respectivo projecto pelos serviços competentes
do Ministério da Indústria e Energia, nos termos da legislação em
vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.o 109/91 e o Decreto Regu-
lamentar n.o 10/91, ambos de 15 de Março.

Artigo 5.o

Condicionalismos à instalação industrial

1 — As indústrias cuja laboração preveja, à partida, qualquer grau
de poluição do ambiente, ou dos próprios esgotos, só serão autorizadas
após provas de que os métodos ou sistemas de pré-tratamento a intro-
duzir dão garantia de que a poluição é compatível com os parâmetros
legais estabelecidos para o efeito, ou assimiláveis pelos sistemas de
tratamento municipal.

2 — O detentor de resíduos industriais deverá promover a sua reco-
lha, armazenagem, transporte e eliminação ou reciclagem de acordo
com a legislação em vigor.

3 — Os possíveis adquirentes de lotes industriais terão de informar
a Câmara Municipal, no acto de formalização da candidatura à aqui-
sição, sobre os diversos tipos de poluição que a sua indústria poderá
provocar e os processos técnicos utilizados para a sua eliminação
ou redução, no que se refere concretamente à poluição atmosférica
(fumos), poluição de efluentes líquidos e poluição de detritos sólidos.

Artigo 6.o

Candidaturas à aquisição de lotes industriais

1 — A Câmara Municipal, através de editais colocados nos lugares
do estilo, convidará todos os interessados a apresentarem perante
a Câmara Municipal ou a comissão para o efeito designada por esta
as suas candidaturas à aquisição do direito de instalar actividades
industriais no Parque Industrial de Moimenta da Beira, no prazo
de 30 dias contados da publicação.

2 — Os interessados, com a formalização de candidatura, deverão
apresentar um «esquema técnico», com a memória descritiva e jus-
tificativa do complexo fabril e demais instalações previstas, por onde
seja possível compreender, no essencial, os seguintes pontos:

a) Área coberta a instalar e número de postos de trabalho a preen-
cher na instalação e após o 1.o e 2.o anos de laboração, bem como
a percentagem a admitir de residentes do município;

b) Actividade a instalar, processo de fabrico, produção visada, maté-
rias-primas a utilizar e sua proveniência;

c) Grau de poluição de natureza ambiental, caudais de efluentes
e esgotos e tratamento previsto, resíduos sólidos e eventual trans-
formação, assim como gases e ruídos porventura provocados;

d) Datas prováveis de início das obras de construção e do início
do funcionamento da unidade industrial;

e) Demonstração, ainda que sumária, dos suportes financeiros para
o empreendimento, considerando eventuais apoios dos fundos comu-
nitários;

f) Localização da sede social.

3 — Encerrado o período de apresentação de candidaturas, a
Câmara Municipal analisará a documentação de cada candidato, se
necessário solicitando novos esclarecimentos, elaborando relatório
com a pormenorização conveniente a uma apreciação definitiva.

4 — Os interessados cujas propostas forem seleccionadas e apro-
vadas pela Câmara Municipal estarão em condições de licitar, em
hasta pública (a marcar, oportunamente, por este órgão executivo),
os lotes que melhor cumpram os requisitos do empreendimento pla-
neado. Para o acto referido serão os interessados notificados pela
Câmara Municipal com a antecedência de 15 dias.

5 — Face à análise pormenorizada das pretensões e necessidades
expressas nas candidaturas, serão os potenciais investidores informa-
dos dos lotes que poderão licitar em hasta pública.

6 — Considerando que um dos critérios que mais valoriza a can-
didatura incide no número de postos de trabalho a criar e a manter,
a hasta pública terá como base de licitação os seguintes parâmetros
e preços:

a) Até 10 postos de trabalho — E 7,50/m2;
b) De 10 a 20 postos de trabalho — E 5/m2;
c) De 20 a 50 postos de trabalho — E 2,50/m2;
d) Mais de 50 postos de trabalho — E 1,25/m2.

7 — As percentagens de postos de trabalho criados devem con-
siderar obrigatoriamente 50 % de mão-de-obra local (do município),
que deve ser mantida por um período mínimo de três anos.

8 — As situações excepcionais candidatas à adjudicação por ajuste
directo podem em qualquer momento formalizar a sua candidatura,
com todos os elementos referidos no n.o 2 do artigo 6.o, bem como
outras informações que enquadrem os critérios essenciais requeridos
no n.o 7 do artigo 1.o

9 — O preço base a considerar nestas situações excepcionais nunca
deverá ser inferior a E 5/m2, salvo se a empresa oferecer contrapartidas
excepcionais para o município, a analisar pontualmente pela Câmara
Municipal.



12 382 Diário da República, 2.a série — N.o 90 — 10 de Maio de 2007

Artigo 7.o

Cedência de lotes

1 — A aquisição do lote em hasta pública implica o pagamento
imediato de 20 % do seu valor e o pagamento de 30 % no acto de
assinatura do respectivo contrato-promessa de compra e venda (efec-
tuado num período nunca superior a 30 dias) e de 50 % com a escritura
pública (a realizar num período até 90 dias após a assinatura do
contrato-promessa de compra e venda).

§ único. Serão da responsabilidade do adquirente todos os encargos
relacionados com a escritura de aquisição, IMT, avaliação fiscal, emo-
lumentos e outros impostos atinentes.

2 — As empresas singulares ou colectivas adquirentes dos lotes de
terreno não podem alienar, a título gratuito ou oneroso, ou, sob qual-
quer outra forma, transferir para outrem a posse sobre a totalidade
ou parte dos lotes adquiridos, sem que para tanto sejam autorizadas
pela Câmara Municipal, que usufruirá do direito de preferência.

3 — A escritura de compra e venda é celebrada sob condição de
o adquirente implementar a unidade com a actividade que indicou
e de cumprir os prazos de construção e demais cláusulas acordadas,
devendo constar tudo da respectiva escritura.

4 — Os lotes de terreno adquiridos pelas empresas interessadas,
bem como as instalações e benfeitorias já implantadas, reverterão
integralmente para a Câmara Municipal, respectivamente, quando:

a) A construção não se iniciar no prazo de 12 meses após a cele-
bração da escritura de compra e venda do lote de terreno;

b) Por motivo não devidamente fundamentado, a construção se
encontrar parada por período superior a seis meses.

§ único. Os prazos referidos no presente artigo podem ser pror-
rogados por deliberação da Câmara Municipal, perante pedido devi-
damente fundamentado dos interessados.

5 — O acto de adjudicação de cada lote será resolvido, nomea-
damente, no caso de não pagamento do respectivo preço, nos prazos
regulamentares, do não cumprimento dos prazos de construção ou
pelo incumprimento de quaisquer outras condições que hajam sido
clausuladas.

§ único. O adquirente perde a favor da Câmara Municipal, sem
direito a qualquer indemnização, as benfeitorias que tenha implantado
no terreno e que não possam retirar-se sem prejuízo ou dano.

6 — Na hipótese prevista no corpo do número anterior, a resolução
implica a imediata reversão do lote de terreno à posse e titularidade
da Câmara Municipal, que deve devolver ao anterior possuidor o
preço que este haja pago, em singelo, isto é, sem quaisquer acréscimo,
seja a título de juros ou outro, desde que tal ocorra num prazo de
18 meses.

7 — A resolução do contrato de compra e venda verifica-se pela
comunicação, por escrito, da Câmara Municipal ao adquirente, devi-
damente fundamentada.

8 — Após um ano sobre a escritura de compra e venda, no caso
de resolução, a Câmara Municipal pode exigir ao inadimplente uma
indemnização de 20 % do valor do contrato, a título de ressarcimento
por todos os danos causados.

9 — Constitui ainda factor de reversão a favor da Câmara Municipal
a inconclusão das obras e a falta de efectivo funcionamento da unidade
dentro dos prazos estabelecidos no respectivo contrato de compra
e venda.

10 — O direito adquirido pela Câmara Municipal no número ante-
rior, bem como pelo incumprimento do número de postos de trabalho,
poderá ser substituído por uma indemnização correspondente a:

a) E 5000 por cada posto de trabalho não criado, face à proposta
de candidatura;

b) E 25 000 por cada ano de atraso na conclusão da obra, perante
a programação estabelecida no contrato de compra e venda, desde
que autorizado pela Câmara Municipal;

c) E 25 000 por cada ano de atraso relativamente ao funcionamento
planeado, desde que oportunamente admitido pela Câmara Municipal.

Artigo 8.o

Disposições finais

1 — No que estiver omisso, regularão as disposições legais apli-
cáveis.

2 — Havendo que proceder à interpretação e ou aplicação do arti-
culado deste regulamento, caberá essa responsabilidade à Câmara
Municipal, face à argumentação dos seus serviços, ouvida a parte
oposta.

3 — Se tiver de haver recurso aos tribunais comuns, será competente
apenas o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

4 — Com a entrada em vigor do presente regulamento, ficam revo-
gadas quaisquer outras condições de venda e regulamentos sobre o
mesmo objecto.

5 — Ficam as entidades/empresas obrigadas a assinarem declaração,
conforme modelo anexo ao presente regulamento e que dele faz parte
integrante, no acto de assinatura do contrato-promessa de compra
e venda do(s) lote(s), do conhecimento integral do regulamento do
Parque Industrial de Moimenta da Beira, bem como respectivo com-
promisso de honra do cumprimento do mesmo.

6 — O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua
publicação no Diário da República.

A
1. Esquema Técnico(Desenhos que anexa)______________________ 
2. Área coberta a instalar _______________________________ m2 
3. Data prevista para início da construção ___/____/_________ 
4. Data prevista para conclusão da construção ___/____/______ 
5. Data prevista para início da laboração ____/____/_________ 

B
6. Actividade a instalar 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Processo de fabrico 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Matérias primas a utilizar 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Proveniência das matérias primas _________________________ 
__________________________________________________________

7. Grau de poluição 
__________________________________________________________

8. Tipos de resíduos a produzir 
__________________________________________________________

   ________________________________________________________________ 
    
 ________________________________________________________________ 
9. Formas/técnicas de tratamento 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

CCAANNDDIIDDAATTUURRAA ÀÀ AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO DDEE LLOOTTEESS

Requerente/Empresa: _____________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - _____    ____________________________________________ 

N.º Fiscal: _____________________ (Pessoa Colectiva)

Contactos: (fixo)___________________    (móvel)_____________________ 

C
10. Custo estimado do investimento: 

Construção: ____________________________________________ € 
Equipamento:____________________________________________ € 

11. Suportes financeiros para a realização da obra – 
capitais próprios ______________________________________ € 
Comparticipação comunitária ____________________________ € 
Outros financiamentos___________________________________ € 

12. Postos de trabalho a criar: 
1.º Ano ________ 2.º Ano ________  3.º Ano ______ 

13. Localização da Sede Fiscal da empresa (1) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

OBSERVAÇÕES:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(1) Benefício previsto de acordo com a disposição do n.º 
5 do artigo 3.º, do Regulamento do Parque Industrial de 
Moimenta da Beira 

PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA 

____

A
1. Esquema Técnico 

__________________________________________________________
(Desenhos que anexa) 
__________________________________________________________

2. Área coberta a instalar _______________________________ m2 
3. Área de logradouro justificada ________________________ m2 
4. Data prevista para início da construção __/____/_________ 
5. Data prevista para conclusão da construção ___/____/______ 

CCAANNDDIIDDAATTUURRAA ÀÀ AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO DDEE LLOOTTEESS

((CCaassooss EExxcceeppcciioonnaaiiss –– AAjjuussttee DDiirreeccttoo))

Requerente/Empresa: _____________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - _____    ____________________________________________ 

N.º Fiscal: _____________________ (Pessoa Colectiva)

Contactos: (fixo)___________________    (móvel)_______________________________ 

PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA BEIRA 



Diário da República, 2.a série — N.o 90 — 10 de Maio de 2007 12 383

6. Data prevista para início da laboração ___/____/__________ 

B
7. Actividade a instalar_____________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Processo de fabrico 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
             
Matérias primas a utilizar 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Proveniência das matérias 
primas____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Grau de poluição 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9. Tipos de resíduos a produzir 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10. Formas/técnicas de tratamento

   __________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

C
11. Custo estimado do investimento: 

Construção: ____________________________________________ € 
Equipamento:____________________________________________ € 
Outros: ________________________________________________ €
Total: _________________________________________________ € 

12. Suportes financeiros para a realização da obra – 
capitais próprios _______________________________________€ 
Comparticipação comunitária ____________________________ € 
Outros financiamentos __________________________________ € 

13. Postos de trabalho a criar (1):
1.º Ano ________  2.º Ano ______  3.º Ano _________ 

14. Localização da Sede Fiscal da empresa (2)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15. Estudo económico-financeiro (anexo) (3): (X) 

OBSERVAÇÕES: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1) De acordo com a disposição da alínea a), do n.º 7 do 
artigo 1.º, do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 
da Beira 
(2) De acordo com a disposição da alínea d), do n.º 7 do 
artigo 1.º, do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 
da Beira 
(3) De acordo com a disposição da alínea e), do n.º 7 do 
artigo 1.º, do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 
da Beira 

30 de Março de 2007. — O Presidente da Câmara, José Agostinho
Gomes Correia.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso n.o 8452/2007

Concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga
de técnico profissional de 2.a classe — Desenhador

Nos termos do disposto nos artigos 9.o, 27.o e 28.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 23 de Abril de 2007 e no
uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga
de técnico profissional de 2.a classe — desenhador pertencente ao
quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

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

1 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga colocada
a concurso e cessa com o preenchimento da mesma.

2 — Local de trabalho — na área do município de Monção.
3 — Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos

Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e da Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.

4 — Remuneração e condições de trabalho — será remunerado
pelo índice 199, escalão 1, da escala indiciária para as carreiras do
regime geral da função pública, constante do anexo II do Decreto-Lei
n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualmente no valor de E 650,23,
sendo-lhe aplicadas no que concerne às regalias sociais e condições
de trabalho as normas genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

5 — Conteúdo funcional — o constante na Portaria n.o 351/87, de
29 de Abril.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.o 2 do artigo 29.o

do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

6.2 — Requisitos especiais — a este concurso poderão candidatar-se
os indivíduos habilitados com o curso tecnológico adequado, curso
das escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino
artístico, curso que confira certificado de qualificação profissional do
nível III, definida pela Decisão n.o 85/368/CEE, do Conselho das Comu-
nidades Europeias, de 16 de Julho, ou curso equiparado, conforme
consta da alínea d) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, republicado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 412-A/98, de 30
de Dezembro.

7 — Formalização da candidatura — os candidatos deverão forma-
lizar a sua candidatura mediante requerimento dirigido ao presidente
da Câmara e enviado pelo correio com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para a Câmara Municipal de Monção, Largo de
Camões, 4950-444 Monção, ou entregue directamente na Secção de
Recursos Humanos, do qual constarão os seguintes elementos de
identificação:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, telefone, profissão, habilitações literárias, número, data
e serviço emissor do bilhete de identidade e número de contribuinte
fiscal;

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa menção

do número e da data do Diário da República onde se encontra publi-
cado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo
júri desde que devidamente comprovados.

8 — O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Documento autenticado comprovativo das habilitações literárias;
b) Declaração ou documento comprovativo das circunstâncias refe-

ridas na alínea d) do número anterior;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e contribuinte fiscal;
d) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
e) Declaração comprovativa do tempo de experiência profissional.

9 — A apresentação da documentação mencionada no n.o 6.1 será
dispensada para admissão ao concurso se o candidato declarar no




