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CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 26.º

Norma Transitória

1 — No primeiro ano de vigência do presente Regulamento, a Câmara 
Municipal poderá fixar novo prazo para apresentação de candidaturas.

2 — Os apoios concedidos anteriormente à entrada em vigor do pre-
sente Regulamento, não estão sujeitos ao mesmo.

Artigo 27.º

Dúvidas e Omissões

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação ou aplicação 
das disposições deste regulamento são resolvidas de acordo com 
o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução 
dos objetivos expressos na cláusula terceira, mediante deliberação 
camarária para o efeito.

Artigo 28.º

Direito Subsidiário

Aos casos omissos aplica -se, com as necessárias adaptações, o dis-
posto na Lei 30/2004 de 21 junho e Lei 5/2007 de 16 de janeiro que, 
persistindo, serão supridos por despacho do presidente da Câmara, com 
exceção da concessão dos correspondentes apoios, os quais carecem de 
deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 29.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor após publicação nos ter-
mos legais. 
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 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso (extrato) n.º 6909/2016

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana envolvente
à “Zona Histórica da Cidade de Faro”

Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Torna Público que a Assembleia Municipal, a 3 de maio de 2016, em 
continuação da sessão ordinária iniciada em 28 de abril de 2016, de-
liberou nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Rea-
bilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Envolvente à 
Zona Histórica da Cidade de Faro.

Mais 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 a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Envolvente à Zona Histórica da Cidade de 
Faro, poderão ser consultados na página da internet do Município de 
Faro (www.cm -faro.pt) bem como no Serviço de Regeneração Urbana 
da Divisão de Ordenamento do Território e da Regeneração Urbana da 
Câmara Municipal de Faro.

Para constar se publica este Aviso no Diário da República, 2.ª série e, 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

6 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Rogério 
Bacalhau Coelho.
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 MUNICÍPIO DE GAVIÃO

Aviso n.º 6910/2016

Conclusão do Período Experimental
Nos termos do disposto no n.º 5 e 6 do artigo 46.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna -se público que, por meu despacho de 26 de abril de 2016, 
foi homologada a avaliação final do período experimental da trabalha-
dora Sílvia Alexandra Marcelino e Bernardo, na carreira/categoria de 
assistente técnica.

O referido período experimental foi concluído com sucesso, tendo -lhe 
sido atribuída a classificação de 12,10 valores, de acordo com o processo 
de avaliação elaborado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º 


