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 Aviso n.º 10885/2018

Anulação do procedimento concursal comum na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
e categoria de técnico superior, na área de Engenharia Civil, 
na área funcional de sistemas de informação, planeamento e 
transportes.
Para os devidos efeitos, torna -se público que por despacho do Pre-

sidente do Conselho Intermunicipal do Ave, datado de 10 de julho de 
2018, exarado ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º da Porta-
ria 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
145 -A/2011 de 6 de abril, o procedimento concursal na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na área de Engenharia Civil, na área funcional 
de sistemas de informação, planeamento e transportes, cujo aviso foi 
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 118 de 21 de junho de 
2018 — Aviso n.º 8441/2018, foi anulado com os fundamentos cons-
tantes no suprarreferido despacho.

Mais se torna público que os fundamentos da anulação do referido 
procedimento concursal constam do respetivo processo.

18 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 
CIM do Ave, Dr. Raul Cunha.

311521507 

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Aviso (extrato) n.º 10886/2018

Procedimento concursal aberto nos termos e para os efeitos do 
disposto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, destinado à 
ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, de posto de trabalho previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Alcobaça, 
cujo aviso de abertura foi publicitado no dia 6 de junho de 2018 
na Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Alcobaça — Homologação e celebração de contrato.
Em cumprimento do disposto na parte final do n.º 6 do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-
-se público que se encontra afixada no átrio do edifício dos Paços do 
Concelho da Câmara Municipal de Alcobaça e publicitada na respetiva 
página eletrónica (em www.cm -alcobaca.pt), a classificação final, cor-
respondente à “lista unitária de ordenação final”, por mim homologada 
e relativa ao procedimento acima identificado para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior (setor de 
atividade de Organização Institucional).

Mais se torna público, em cumprimento do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que, por meu 
despacho datado de 4 de julho de 2018, foi hoje celebrado e com início 
nesta mesma data, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Ana Isabel Marques Zenário, na carreira e categoria 
de Técnico Superior (setor de atividade de Organização Institucional), a 
remunerar pela 2.ª posição remuneratória, nível 15, atualmente fixado 
em 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

16 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Mar-
ques Inácio, Dr.

311512387 

 Regulamento n.º 526/2018

Terceira Alteração ao Regulamento Municipal 
para Atribuição de Bolsas de Estudo

Nota Justificativa
Procede -se à terceira alteração do Regulamento Municipal para Atri-

buição de Bolsas de Estudo aprovado pela Assembleia Municipal em 
sua sessão ordinária realizada no dia 22 de junho de 2011, já alterado 
por deliberações do órgão deliberativo municipal em suas sessões extra-
ordinária e ordinária realizadas, respetivamente, nos dias 28 de agosto 
de 2014 e 30 de setembro de 2016.

Ponderados os custos e benefícios das alterações ora introduzidas, 
é de concluir que as mesmas implicam um aumento dos encargos do 

Município, na medida em que passa de 30 para 35 o número de bolsas 
a atribuir anualmente pela Autarquia. Tal aumento nos encargos é feito 
em benefício dos munícipes na medida em que representa mais um re-
forço do apoio do Município à formação de quadros técnicos superiores 
residentes na área geográfica da Autarquia.

Deu -se oportunamente cumprimento ao disposto no artigo 98.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não tendo sido constituídos quaisquer 
interessados no prazo de dez dias fixado para o efeito. Não havendo in-
teressados constituídos, não há lugar à audiência prevista no artigo 100.º 
do CPA.

Ao abrigo do estatuído no artigo 241.º da Constituição, conjugado com 
o n.º 1, alínea g), do artigo 25.º e no n.º 1, alínea k), artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atenta a norma habilitante 
prevista no n.º 1, alínea v), do mencionado artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, a Câmara Municipal de Alcobaça elaborou a presente 
alteração, submetida à Assembleia Municipal para aprovação:

Artigo 1.º
O artigo 1.º do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas 

de Estudo aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão ordiná-
ria realizada no dia 22 de Junho de 2011, e alterado por deliberações 
tomadas pela Assembleia Municipal em suas sessões extraordinária e 
ordinária realizadas, respetivamente, nos dias 28 de agosto de 2014 e 
30 de setembro de 2016, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º
[...]

O presente regulamento tem por objeto os procedimentos aplicáveis 
à atribuição, pela Câmara Municipal de Alcobaça, de 35 bolsas de 
estudo a estudantes matriculados e inscritos em estabelecimentos de 
ensino superior.»

Artigo 2.º
A presente alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-

cação e produz efeitos a partir do início do ano letivo de 2018/2019.

Artigo 3.º
É republicado em anexo o Regulamento Municipal para Atribuição 

de Bolsas de Estudo.

ANEXO

(Republicação)

Regulamento Municipal para Atribuição 
de Bolsas de Estudo

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento tem por objeto os procedimentos aplicáveis 
à atribuição, pela Câmara Municipal de Alcobaça, de 35 bolsas de 
estudo a estudantes matriculados e inscritos em estabelecimentos de 
ensino superior.

Artigo 2.º
Âmbito

São abrangidos pelo presente regulamento os estudantes inscritos:
a) Em ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado;
b) Em ciclos de estudos integrados conducentes ao grau de mestre.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende -se por:
a) Bolsa de estudo — Prestação pecuniária, suportada integralmente 

pelo Município de Alcobaça a fundo perdido, para comparticipação nos 
encargos do estudante com a frequência de um curso superior, desig-
nadamente despesas de alojamento, alimentação, transporte, material 
escolar e propina;

b) Agregado familiar do estudante — conjunto de pessoas constituído 
pelo estudante e pelos que com ele vivem habitualmente em comunhão 
de habitação e rendimento;

c) Capitação média mensal do agregado familiar do estudante — valor, 
em euros, obtido pela aplicação da fórmula (RA/AF)/12, em que RA é 

elisa.policarpo
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o rendimento anual do agregado familiar e AF é o número de membros 
deste;

d) Rendimento anual do agregado familiar do estudante — conjunto 
de proveitos posto, a qualquer título, à disposição do conjunto dos 
membros do agregado familiar do estudante no ano civil anterior ao do 
início do ano letivo a que se reporta a bolsa.

Artigo 4.º
Aproveitamento escolar num curso superior

Para efeitos do presente regulamento, considera -se que teve apro-
veitamento escolar num curso superior num ano letivo o estudante que 
reuniu as condições fixadas como tal pelo órgão legal e estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior em que se encontra 
matriculado e inscrito.

Artigo 5.º
Valor da bolsa mensal

A bolsa mensal para cada ano letivo fixada em 27 % do valor da 
retribuição mínima mensal garantida em vigor no início do ano letivo.

Artigo 6.º
Abertura de concurso

A abertura de concurso para atribuição de bolsas de estudo durante 
um ano letivo é decidida, no mês de outubro de cada ano, por delibe-
ração da Câmara Municipal, na qual constará, também, a aprovação do 
programa de concurso.

Artigo 7.º
Publicitação do concurso

1 — O concurso inicia -se com a publicação de um anúncio em jornal 
regional editado na área do Município.

2 — O anúncio será ainda publicitado por edital a afixar nos lugares 
de estilo.

Artigo 8.º
Programa de concurso

1 — O programa de concurso define os termos em que este decorre 
e especificará, nomeadamente:

a) A identificação do concurso;
b) A entidade que preside ao concurso;
c) O endereço do Município e do local de receção das candidaturas, 

com menção do horário de funcionamento;
d) A data limite para apresentação de candidaturas;
e) Os requisitos de admissão a concurso;
f) A forma que deve revestir a apresentação das candidaturas;
g) Os documentos que acompanham necessariamente as candidaturas;
h) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos e conse-

quente atribuição das bolsas.

2 — A entrega de candidaturas deverá ter lugar durante o mês de 
novembro.

Artigo 9.º
Requisitos de admissão a concurso

1 — Só se pode candidatar à atribuição de bolsa de estudo o estudante 
que satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Residir há mais de dois anos na área do Município de Alcobaça;
b) A capitação média mensal do respetivo agregado familiar ser igual 

ou inferior à retribuição mínima mensal garantida em vigor no início 
do ano letivo;

c) Estar matriculado ou inscrito em estabelecimento de ensino superior 
e curso no ano letivo para que requer a bolsa;

d) Não ser titular do grau académico de licenciatura ou superior, sem 
prejuízo do disposto no n.º 2;

e) Se esteve matriculado e inscrito em estabelecimento de ensino 
superior em ano letivo anterior àquele para que requer a bolsa, ter tido 
sempre aproveitamento escolar;

f) Ter requerido, junto dos serviços de ação social do respetivo esta-
belecimento de ensino superior, a atribuição de bolsa de estudo.

2 — Os estudantes a que se refere a alínea b) do artigo 2.º aos quais 
seja conferido o grau de licenciado previsto no n.º 3 do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, podem candidatar -se à atri-

buição de bolsa de estudo até à conclusão do respetivo ciclo de estudos 
desde que reúnam os requisitos previstos nas alíneas a) a c), e) e f) do 
número anterior.

3 — Não são computadas, para os efeitos do n.º 1, dentro de limites 
temporais compatíveis com os objetivos associados à atribuição de bolsa 
de estudo, as inscrições referentes a anos letivos em que o estudante 
não obtenha aproveitamento por motivo de doença grave prolongada 
devidamente comprovada, ou outras situações especialmente graves ou 
socialmente protegidas, igualmente comprovadas.

Artigo 10.º

Candidatura

1 — A candidatura é apresentada mediante requerimento dirigido 
Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça.

2 — Juntamente com o requerimento são entregues os documentos 
exigidos pelo Programa de Concurso, acompanhados de uma declaração 
de honra, subscrita pelo estudante ou pelo respetivo encarregado de 
educação no caso de aquele ser menor, donde conste:

a) A sua identificação;
b) A composição detalhada do agregado familiar;
c) A residência;
d) A situação escolar;
e) As atividades desenvolvidas pelos membros do agregado familiar 

de que resultou a percepção de rendimentos, bem como os montantes 
respetivos;

f) Outros rendimentos percebidos, a qualquer título, pelos membros 
do agregado familiar.

3 — Da declaração de honra referida no número anterior deverá ainda 
constar se requereu ou não, a quaisquer entidades, outros benefícios 
destinados a comparticipar nos encargos com a frequência do ensino 
superior.

4 — A declaração de honra é prestada em impresso de modelo cons-
tante no Programa de Concurso e disponibilizado no site www.cm-
-alcobaca.pt.

Artigo 11.º

Exclusão liminar das candidaturas

É causa de exclusão liminar da candidatura:

a) A entrega da mesma fora do prazo fixado no anúncio do con-
curso;

b) A instrução incompleta ou incorreta do processo, conjugada com o 
não suprimento das deficiências existentes no prazo que haja sido fixado 
para o efeito, o qual não pode ser inferior a 10 dias úteis;

c) A não satisfação dos requisitos a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º

Artigo 12.º

Análise das candidaturas

Até ao final do mês de abril, o serviço por onde corre o processo de 
concurso apresentará à Câmara Municipal um relatório fundamentado 
com a classificação ordenada dos candidatos para efeitos da atribuição 
de bolsa.

Artigo 13.º

Critério de classificação das candidaturas

1 — Na classificação dos candidatos será tido em consideração o 
critério da mais baixa capitação média mensal do agregado familiar, 
sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

2 — A cada agregado familiar somente pode ser atribuída uma bolsa 
de estudo.

3 — Em caso de empate na classificação, tem preferência o candi-
dato com melhor aproveitamento escolar no ano letivo que antecedeu 
a candidatura.

Artigo 14.º

Renovação

É dada preferência aos candidatos que tenham beneficiado de bolsa de 
estudo atribuída pelo Município no ano letivo anterior ao que antecedeu 
a candidatura desde que:

a) Mantenham os requisitos de admissão a concurso previstos no n.º 1 
do artigo 9.º do presente regulamento;
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b) A capitação média mensal dos respetivos agregados familiares 
não tenha sofrido um aumento superior a 10 % do valor da retribuição 
mínima mensal garantida em vigor no início do ano letivo.

Artigo 15.º

Atribuição das bolsas

1 — A Câmara Municipal, após aprovação do relatório elaborado 
nos termos do disposto no artigo 12.º, procederá à audiência prévia 
escrita dos candidatos, notificando -os para, no prazo de 10 dias úteis, 
se pronunciarem sobre o mesmo.

2 — Decorrido o prazo referido no número anterior, o serviço que 
elaborou o relatório ponderará as observações dos candidatos e elaborará 
um relatório final, devidamente fundamentado, que submeterá à apre-
ciação da Câmara Municipal para que esta tome uma decisão definitiva 
sobre a atribuição das bolsas de estudo.

3 — Da deliberação que decida a atribuição das bolsas de estudo deve 
constar obrigatoriamente a identificação dos candidatos contemplados 
com as bolsas.

Artigo 16.º

Pagamento das bolsas de estudo

1 — O pagamento do valor da bolsa mensal aos estudantes reporta -se 
aos meses de outubro a julho.

2 — Constituem factos determinantes da cessação do direito à perce-
ção total ou parcial da bolsa de estudo no ano letivo em causa:

a) Perder, a qualquer título, a qualidade de aluno do estabelecimento 
de ensino superior e do curso;

b) Ter prestado falsas declarações, tanto por inexatidão como por 
omissão.

3 — Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal a que haja 
lugar, a Câmara Municipal reserva -se o direito de exigir a reposição 
das quantias indevidamente recebidas pelos estudantes.

Artigo 17.º

Revogação

É revogado o Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo 
aprovado pela Assembleia Municipal por deliberação tomada em sua 
sessão realizada no dia 27 de abril de 1984 e alterado por delibera-
ções tomadas em suas sessões realizadas nos dias 19 de dezembro 
de 1986, 14 de dezembro de 1990, 27 de novembro de 1992 e 28 de 
abril de 1995.

Artigo 18.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do início do ano 
letivo de 2011/2012.

18 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Alco-
baça, Paulo Jorge Marques Inácio.

311521183 

 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 10887/2018

Consolidação definitiva de mobilidade entre órgãos — Assistente 
Técnica — Ana Paula Fernandes Viana

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 
05 de junho de 2018, no uso da competência delegada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e ao abrigo do disposto 
no artigo 99.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, após anuência do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas, IP, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade entre órgãos na carreira/categoria de Assistente Técnica, 
da trabalhadora, Ana Paula Fernandes Viana, no mapa de pessoal deste 
Município, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de julho de 2018, mantendo o 
posicionamento remuneratório detido na situação jurídico funcional 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 10888/2018

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o disposto no n.º 6 do ar-
tigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se pública a Lista 
Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados referente ao 
procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários para constituição de relação jurídica de emprego público em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo 
aviso n.º OE201804/0305, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Carpinteiro:

Lino Fernando Guerreiro Canário — 18,30 Valores.

A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por meu despacho de 
28 de junho de 2018 foi notificada ao candidato, por e -mail, encontrando-
-se afixada em local visível e público das instalações do Edifício -Sede 
desta Câmara Municipal e disponibilizada na página eletrónica em www.
cm -almodovar.pt, nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

28 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

311512598 

 Aviso (extrato) n.º 10889/2018

Consolidação Definitiva da Mobilidade Interna
Para os devidos efeitos, torno público que, considerando o interesse na 

prossecução das atribuições deste Município e visando uma articulação 
eficiente dos meios, autorizei, por meu despacho datado de 11 de julho 
de 2018, proferido ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria, nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação, do assistente operacional André Miguel 
Santos Bota, com efeitos a 16 de julho de 2018.

11 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

311515895 

 MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Aviso n.º 10890/2018
Nos termos do artigo 139.º do Código do Procedimento Adminis-

trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, torna -se 
público que em reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e 
cinco de junho de dois mil e dezoito e sessão da Assembleia Municipal, 
realizada em vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, foi aprovado 
o Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Alpiarça, 
cujo texto integral pode ser consultado em www.cm -alpiarca.pt e nos 
termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de 
outubro, na sua redação atual, foi aprovada a Estrutura Orgânica dos 
Serviços do Município de Alpiarça.

12 de julho de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal de Alpiarça, 
João Pedro Costa Arraiolos. 

de origem, 3.ª posição, nível 8, da tabela remuneratória única, a que 
corresponde a remuneração de €837,60.

17 de julho de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria de 
Fátima Gomes Abreu Neto da Silva.

311522399 


