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c) Nos dados estatísticos e documentos oficiais das entidades que 
superintendam as áreas de atividades apoiadas;

d) Nos relatórios e contas do exercício referente às instituições e anos 
alvo de apoio municipal;

e) Na verificação da apresentação de faturas elegíveis comprovativas 
da aplicação dos apoios aos fins consignados nos apoios;

f) Noutras formas e nos momentos, tidos por convenientes pelo Mu-
nicípio para validação da boa aplicação dos apoios concedidos.

Artigo 16.º
Suspensão

1 — O não cumprimento das obrigações previstas no presente Regula-
mento, ou no acordos deles decorrentes, celebrados com os beneficiários 
dos apoios financeiros, confere à Câmara Municipal o direito de proceder 
à suspensão de execução dos mesmos.

2 — A decisão de suspensão prevista no número anterior, bem como 
a sua fundamentação, é comunicada ao interessado sendo -lhe fixado um 
prazo para cumprimento, que não pode exceder os 60 dias.

Artigo 17.º
Rescisão

Ocorrendo o incumprimento das obrigações previstas no presente Re-
gulamento, ou nos acordos deles decorrentes, pode a Câmara Municipal 
rescindir o respetivo acordo, e exigir a reposição dos valores entregues 
caso não cumpra o n.º 2 do artigo 16.º

CAPÍTULO VI

Artigo 18.º
Regime sancionatório

1 — As associações cujas as candidaturas tenham sido contempladas 
com os apoios solicitados e não os cumpram, ou que destinem o apoio 
municipal a fim diverso daquele a que se candidataram sujeitam -se, 
mediante decisão e notificação da Câmara Municipal a:

a) Reposição parcial ou total dos apoios recebidos e não aplicados 
para os fins e condições determinadas no Regulamento ou documento 
legal dele decorrente;

b) Interdição por período mínimo de um ano de beneficiação de apoio 
do Município de Ribeira Brava no âmbito do presente Regulamento.

2 — Em casos devidamente justificados e comprovados pelas associa-
ções, a interdição referida no número anterior poderá não ser aplicada.

3 — Caso o valor total calculado para cada associação não seja apli-
cado na íntegra nas diferentes rubricas previstas, poderá o mesmo ser 
reafetado em outras rubricas mediante solicitação da associação e com 
a devida autorização do presidente de Câmara Municipal.

Artigo 19.º
Casos omissos

Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos pela 
Câmara Municipal.

Artigo 20.º
Norma transitória

1 — No 1.º ano de aplicação do presente Regulamento, a Câmara 
Municipal poderá fixar nova data para a apresentação de candidaturas.

2 — Os apoios concedidos anteriormente à entrada em vigor do pre-
sente Regulamento, não estão sujeitos ao mesmo, sendo pagos de acordo 
com as disponibilidades de tesouraria.

Artigo 21.º
Outros subsídios

O presente Regulamento não prejudica a atribuição de outros subsí-
dios, para fins distintos dos previstos neste, em condições devidamente 
fundamentadas.

Artigo 22.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publi-
cação.
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 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso n.º 6058/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 02 
de Salvaterra de Magos

Hélder Manuel Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salva-
terra de Magos, torna público que a Assembleia Municipal, em sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redac-
ção dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação 
da área de reabilitação urbana 02 de Salvaterra de Magos.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projecto de delimitação da 
área de reabilitação, poderão ser consultados no sítio da Internet da Câ-
mara Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.pt) 
e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expediente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º
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 Aviso n.º 6059/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 03
da Glória do Ribatejo

Hélder Manuel Esménio, Presidente da Câmara Municipal de Salva-
terra de Magos, torna público que a Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana 03 da Glória do Ribatejo.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação da 
área de reabilitação, poderão ser consultados no sítio da internet da Câ-
mara Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.pt) 
e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expediente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º
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 Aviso n.º 6060/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 04 
da Glória do Ribatejo

Hélder Manuel Esménio, Presidente da Câmara Municipal de Salva-
terra de Magos, torna público que a Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana 04 da Glória do Ribatejo.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação da 
área de reabilitação, poderão ser consultados no sítio da internet da Câ-
mara Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.pt) 
e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expediente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º
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 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Edital n.º 395/2014

Regulamentos municipais
José António Fontão Tulha, Presidente da Câmara Municipal de S. 

João da Pesqueira:
Torno Público que, após apreciação pública, a Assembleia Municipal 

de S. João da Pesqueira, na sua sessão ordinária de 28 de abril de 2014, 




