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correspondente à 7.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico 
superior, de acordo com opção do concorrente nos termos do n.º 1 do 
artigo 154.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Nota Curricular: Ricardo Jorge Bexiga Lapas
Data de Nascimento: 4 de abril de 1972
Licenciatura em Serviço Social, pelo Instituto Superior de Serviço 

Social.
Iniciou carreira profissional em outubro de 1996 (outubro de 1996 

a setembro de 1998), como Técnico Superior de Serviço Social, com 
contrato de prestação de serviços em regime de avença.

De 01 de outubro de 1998 até ao momento, Técnico Superior de Ser-
viço Social do Município de Arruda dos Vinhos. Detém competências 
teórico -práticas adquiridas e conferidas por certificados de formação 
profissional de aperfeiçoamento, atualização e de participação em cursos, 
seminários e colóquios subjacentes à atividade profissional.

Coordenador do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação So-
cial, gestor de projetos no domínio social e saúde, técnico gestor de 
processos de Ação Social e de Rendimento Social de Inserção, orien-
tador de estágios profissionais e curriculares, organizador, moderador 
e orador de workshops, colóquios e seminários nas áreas de proteção 
de crianças e jovens, educação, saúde e social, conselheiro municipal 
para igualdade, participação técnica em equipas multidisciplinares e 
dinamizador de redes.

8 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara, Rute Miriam 
Soares dos Santos.

311747669 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Edital n.º 1069/2018

Plano intermunicipal de defesa da floresta contra incêndios
Francisco Silvestre de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal 

de Coruche:
Faz público que a Assembleia Municipal de Coruche, em sessão or-

dinária de 28 de setembro de 2018, sob proposta do executivo aprovada 
em reunião ordinária de 19 de setembro de 2018, e de conformidade com 
o preceituado no Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, alterado 
pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 2 de fevereiro, artigo 4.º, alínea 10, 
aprovou o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
dos municípios de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, o qual 
se encontra disponível no endereço eletrónico deste município, www.
cm -coruche.pt, e no endereço eletrónico das freguesias por ele abran-
gidas e do ICNF. Mais se informa que o Plano têm a sua vigência de 
2018 a 2027.

Para efeitos do disposto no Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, 
artigo 4.º, n.º 11, e artigo 10.º n.º 12 do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho na sua atual redação, lavrou -se o presente edital que é publicado 
no Diário da República

10 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Francisco Sil-
vestre de Oliveira.

311742581 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 16117/2018
Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que homologuei 
por despacho de 29 agosto 2018, a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para contratação em funções públicas 
por tempo indeterminado, de 31 postos de trabalho para a carreira/cate-
goria de Assistente Operacional — auxiliar de ação educativa, abertos 
ao abrigo do programa de regularização extraordinária de vínculos 
precários, publicitado pela oferta BEP OE201806/0886, comunicada aos 
candidatos nos termos legais encontrando -se afixadas em local visível 
e público no serviço de recursos humanos e disponibilizada na página 
da Internet www.cm -covilha.pt.

12 de setembro de 2018. — O Presidente, Vítor Manuel Pinheiro 
Pereira.

311649261 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Edital (extrato) n.º 1070/2018
António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara Municipal 

de Esposende, torna público, ao abrigo das disposições conjugadas e 
previstas nas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º e no artigo 56.º do 
Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo que a Câmara Municipal de Esposende, em 
reunião ordinária de 18 de outubro de 2018, deliberou aprovar o Projeto 
de Regulamento Municipal de Bem -Estar e Saúde Animal e dar início 
ao período de consulta pública de trinta dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente Edital no Diário da República. Durante o período 
de consulta pública, qualquer interessado poderá consultar aquele projeto 
de regulamento junto do Serviço de Atendimento Personalizado desta 
autarquia e na internet, no site institucional da Câmara Municipal de 
Esposende e, se assim o entender, formular as reclamações, observações 
ou sugestões que entenda por convenientes, as quais devem ser apresen-
tadas por escrito, dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Esposende, podendo ser remetidas por via postal, correio eletrónico, para 
o endereço rui.moutinho@cm -esposende.pt, ou entregues no Serviço de 
Atendimento Personalizado da Câmara Municipal de Esposende, durante 
o período normal de expediente. E, para que conste, mandei publicar 
este Edital no Diário da República e outros de igual teor, que serão 
publicitados na internet, no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Esposende e nos lugares de estilo.

19 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Ben-
jamim Pereira, Arq.

311758214 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Edital n.º 1071/2018
Raúl Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de 

Fafe, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea t), do n.º 1, 
do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

Torna público que o Executivo Municipal, na sua reunião ordinária, 
realizada no dia treze de setembro de dois mil e dezoito e a Assembleia 
Municipal, em sessão ordinária, realizada em vinte e oito de setembro 
de dois mil e dezoito, deliberaram, ao abrigo do disposto na alínea k), 
n.º 1, do artigo 33.º, conjugado com a alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, 
ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
Código Regulamentar sobre Concessão de Apoios Sociais, do Muni-
cípio de Fafe.

Torna igualmente público que, para cumprimento do disposto no 
artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, se procederá à publicação do 
sobredito Regulamento na 2.ª série do Diário da República e no sítio 
eletrónico do Município de Fafe (www.cm -fafe.pt).

Para constar e para os devidos e legais efeitos, se publica o presente 
Edital, que será afixado nos lugares de estilo.

16 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Raúl Cunha.

Código Regulamentar sobre Concessão de Apoios Sociais

Preâmbulo
Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovou o 

regime jurídico das autarquias locais, o estatuto das entidades intermu-
nicipais, o regime jurídico da transferência de competências do Estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, assim como 
o regime jurídico do associativismo autárquico;

Considerando que, de acordo com a alíneas c), d), f), g), h) e i) do n.º 2 
do artigo 23.º do dispositivo legal mencionado, os Municípios detêm 
atribuições e competências, entre outras, no âmbito dos transportes, da 
educação, saúde, ação social e da habitação, respetivamente;

Considerando ainda que, de acordo com o postulado na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º do diploma legal acima citado, na redação dada pela 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, compete à Câmara Municipal “apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 
ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 
para a promoção da saúde e prevenção das doenças”;

Considerando também que a alínea v) do mesmo preceituado legal 
estipula que compete à Câmara Municipal “participar na prestação de 
serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da administração central e com 












































