14504

Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 23 de abril de 2012
ANEXO VI

3 — Termo de responsabilidade do técnico relativamente
à conformidade do construído com as exigências legais
e regulamentares
___________________________________________________________________(a)Morador
na___________________________________________________________,Contribuinte
n.º___________, inscrito na________________________________(b) sob o n.º_________ declara, para
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação
vigente, conjugado com o disposto no número 2 do artigo 50º da Lei n.º 91/95, de 02/09, com a redação
dada pela Lei n.º 165/99, de 14/09, pela Lei n.º 64/2003, de 23/08 e pela Lei n.º 10/2008, de 20/02,
que______________________________________________(c),
do
edifício
localizado
em_______________________________cujo_______________(d)
foi
requerido
por________________________________________________(e), observa as normas legais e
regulamentares
aplicáveis,
designadamente________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________(f).
___de_________de_____ (data)

dor sociocultural), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5,
iniciado em 02/12/2011, com Cristiana Miguel Dias.
Para avaliação do período experimental, com a duração de 120 dias,
nos termos da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009,
e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR, e artigo 73.º do RCTFP, foi designado o seguinte Júri: Presidente — Maria
Conceição Veríssimo Franco, Chefe da DISC; Vogais efetivos — Luís
Miguel Balau Silva Esteves Santos, Técnico Superior, que substitui a
presidente nas suas faltas e impedimentos, e Ana Margarida Alexandre
Baptista, Técnica Superior; Vogais suplentes — Maria de Fátima Silva
Dias Ferreira Botto Quintans, Técnica Superior, e Sara Maria Ferreira
Silva Gonçalves, Técnica Superior.
13 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, José Manuel Dias
Custódio.
305981116
Aviso n.º 5745/2012

___________________
(assinatura) (g).

Celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado — Um assistente operacional

Instruções de preenchimento
a)Nome e habilitação profissional do técnico habilitado para o efeito.
b)Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.
c)Indicação da natureza do termos de responsabilidade (Estruturas, Águas, Esgotos,…).
d)Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia.
e)Indicação do nome e morada do requerente.
f)Discriminar as normas técnicas gerais e específicas de construção, bem como justificar,
fundamentadamente, as razões da não observância de normas técnica e regulamentares nos casos
previstos no n.º 5 do artigo 10º do Decreto Lei. n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação vigente.
Nota: As edificações construídas ao abrigo do direito anterior não são afetadas por normas legais e
regulamentares supervenientes, nestas situações o técnico deverá declarar quais as normas técnicas ou
regulamentares em vigor que não foram observadas, fundamentando as razões da sua não observância (n.º
5 do artigo 10º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente).
g)Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de
identidade.

ANEXO VII
4 — Declaração de responsabilidade pela direção técnica
da obra para legalização
_________________________________________________________________________(a),morador
na____________________________________ Contribuinte n.º ________________, inscrito na
___________________________________________(b), sob o n.º ____________, declara na qualidade de
técnico responsável pela direção técnica da obra, e para efeitos do disposto no artigo 76º do Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na redação vigente, que assume a inteira responsabilidade pela verificação em como a
obra se encontra nas perfeitas condições e respeito pelas normas regulamentares em vigor, bem como
pelos trabalhos que tenham de ser efetuados para correção de quaisquer anomalias, localizada em
_____________________________________________________________________________________
________________________________________(c),
requerida
por
__________________________________________________________________________________(d).
Loures, ___de_________de_____ (data)
___________________
(assinatura) (e).

Instrução de preenchimento:
a)Nome e habilitação profissional do técnico.
b)Identificação da associação pública de natureza profissional.
c)Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia).
d)Indicação do nome e morada do requerente.
e)Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de
identidade.
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Aviso n.º 5744/2012
Celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado — Um assistente técnico
Conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público, na sequência
do procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da
República, n.º 251, 2.ª série — Parte H, de 29 de dezembro de 2010,
que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Técnico (anima-

Conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público, na sequência do procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República,
n.º 251, 2.ª série — Parte H, de 29 de dezembro de 2010, que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para a carreira/categoria de Assistente Operacional (auxiliar de serviços
gerais), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1, iniciado em
01/02/2012, com Paulo Manuel Milreis Afonso.
Para avaliação do período experimental, com a duração de 90 dias,
conforme o disposto no artigo 76.º do RCTFP, e para os efeitos do
disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR, e artigo 73.º do RCTFP, foi
designado o seguinte Júri: Presidente — João Paulo Henriques Mergulhão, Coordenador da CTC; Vogais efetivos — Andreia Machado
Santos, Coordenadora da COM, que substitui o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Florentino Antunes de Almeida, Encarregado
Operacional; Vogais suplentes — Raquel José Cabrita da Conceição,
Assistente Técnica, e Nuno Alberto Henriques Vinagre Rodrigues Santos,
Encarregado Operacional.
13 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, José Manuel Dias
Custódio.
305981457
Aviso n.º 5746/2012
Conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, 27 de fevereiro, torna-se público, na sequência do procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 251, 2.ª série — Parte H, de 29 de dezembro de 2010, que foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Operacional (condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais), 1.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 1, iniciado em 02/12/2011, com Vítor Domingos
Vieira José.
Para avaliação do período experimental, com a duração de 90 dias,
conforme o disposto no artigo 76.º do RCTFP, e para os efeitos do
disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR, e artigo 73.º do RCTFP, foi
designado o seguinte Júri: Presidente — Aires dos Santos Escalda, Chefe
da DSO; Vogais efetivos — Andreia Machado Santos, Coordenadora
da COM, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e Florentino Antunes de Almeida, Encarregado Operacional; Vogais
suplentes — António Alberto Malaquias, Encarregado Operacional, e
Sandra Luís Filipe, Coordenadora da CSUA.
13 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, José Manuel Dias
Custódio.
305980258
Aviso n.º 5747/2012
Celebração de contrato de trabalho por tempo
indeterminado — Um técnico superior
Conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público, na sequência
do procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da
República, n.º 251, 2.ª série — Parte H, de 29 de dezembro de 2010,
que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo

