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pessoa que execute os trabalhos são obrigados a facultar aos agentes
encarregues da atividade de fiscalização o acesso à obra e a prestar todas
as informações, incluindo consulta da respetiva documentação.
2 — O titular de alvará de licença ou de título de comunicação prévia
deve colaborar com os fiscais na reposição da legalidade e cumprir os
prazos que lhes forem determinados.
3 — O titular de alvará de licença ou de título de comunicação prévia
deve assegurar sempre no local da obra a colocação do aviso a publicitar
a operação urbanística a disponibilidade do livro de obra devidamente
preenchido com informação atualizada, assim como cópia dos projetos
aprovados.
4 — Durante a execução de obras de urbanização, designadamente
de rede viária, abastecimento público de água, de saneamento, recolha
de águas pluviais e zonas verdes, o titular da licença ou de comunicação
prévia, ou o diretor técnico da obra, devem solicitar a presença dos
serviços municipais para verificação dos materiais a utilizar.
Artigo 86.º
Denúncias e reclamações dos particulares
Sem prejuízo do disposto em legislação especial e de rejeição liminar,
as denúncias e reclamações dos particulares, com fundamento em violação de normas legais e regulamentares, relativas ao Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação, devem ser apresentadas por escrito e conter
os seguintes elementos:
a) Identificação completa do denunciante ou reclamante através do
nome, estado civil, residência, números de identificação civil e fiscal e
cópias dos documentos de identificação;
b) Exposição clara e sucinta dos factos denunciados e/ou reclamados;
c) Data e assinatura legível;
d) Planta de localização do local referenciado na denúncia ou reclamação, fornecida pela Câmara Municipal;
e) Fotografias e outros documentos que sejam relevantes para a compreensão da exposição.

PARTE VII
Sanções
Artigo 87.º
Contraordenações
1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 98.º do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação, são puníveis como contraordenação nos
termos do disposto no artigo 14.º alínea g) da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, sempre que não se encontrem previstas em legislação especial,
as seguintes infrações:
a) A falta de informação sobre o inicio das obras em violação do
disposto no artigo 36.º, ainda que em relação a obras de escassa relevância urbanística;
b) A prática de outros atos ou factos em violação ao disposto no presente regulamento salvo se existir previsão de contraordenação específica
em lei ou regulamento para a prática dos mesmos.
2 — As contraordenações previstas no número anterior são puníveis
com coima graduada entre o mínimo de 50 euros e o máximo 2500 euros,
para as pessoas singulares, e 500 euros e o máximo 5000 euros, no caso
de pessoas coletivas.
3 — A competência para determinar a instauração dos processos de
contraordenação, para designar o instrutor e para a aplicação das coimas
pertence ao Presidente da Câmara, podendo ser delegada em qualquer
membro do executivo.
4 — A tentativa e negligência são puníveis.

Artigo 89.º
Norma transitória
1 — O disposto no presente regulamento aplica-se aos processos que
se iniciem após à entrada em vigor do presente regulamento.
2 — Para efeitos de autorização de utilização, excluem-se, do disposto no número anterior, as situações em que a aplicação do presente
regulamento implique a afetação de atos constitutivos de direitos dos
particulares, designadamente, os procedimentos relativos a pedidos de
licenciamento que já tenham obtido aprovação do projeto de arquitetura.
Artigo 90.º
Integração de lacunas
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente
regulamento são resolvidos pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas.
Artigo 91.º
Norma revogatória
1 — É revogado o Regulamento Municipal da Urbanização e da
Edificação do Município de Anadia, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 274, em 27-11-2002, através do Aviso n.º 9815.
2 — São ainda revogadas as normas previstas em outros regulamentos
municipais, aprovados em data anterior à da entrada em vigor do presente
regulamento, que o contrariem ou que com este sejam incompatíveis.
Artigo 92.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no quinto dia após a sua
publicação no Diário da República, sem prejuízo de tal publicação
poder ser feita no sítio oficial do Município de Anadia na internet
(www.cm-anadia.pt).
210117583

MUNICÍPIO DE ARMAMAR
Aviso n.º 262/2017
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4.º, 5.º e 6.º do artigo 36.º, conjugado com a alínea a) do n.º 3.º do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, e ulteriores alterações, torna-se
público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao recrutamento para ocupação do posto de trabalho aberto através do Aviso
n.º 12070/2016, publicitado no D.R., 2.ª Série, n.º 190, de 03/10/2016,
foi homologada pelo presidente da câmara municipal de Armamar em
16 de dezembro de 2016, encontrando-se a mesma afixada no edifício
sede do município de Armamar e disponibilizada na página eletrónica,
em: http://www.cm-armamar.pt/balcao-online/recursos-humanos.
20 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de
Armamar, João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca.
310110965

MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
Regulamento n.º 21/2017
Projeto de Regulamento

PARTE VIII
Disposições Finais
Artigo 88.º
Legislação posterior
Todas as referências feitas, pelo presente regulamento, a diplomas
legislativos consideram-se efetuadas à legislação que entre em vigor
posteriormente à sua aprovação, que revogue e altere os mesmos.

Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmara Municipal
de Castelo Branco, torna público que conforme deliberação tomada,
por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal de 02 de dezembro
de 2016, para cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro, submete-se a discussão pública o «Projeto de Regulamento
Habitar Castelo Branco Solidário — Programa Municipal de Apoio
à Realização de Obras em Habitações Degradadas», para recolha de
sugestões, pelo período de 30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, cujo texto
integral se encontra disponível para consulta na página do Município

