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12 — Acesso às atas: os critérios de apreciação e ponderação dos 
métodos de seleção constarão de atas de reuniões do júri do concurso, 
sendo as mesmas facultadas aos legítimos interessados, sempre que 
solicitadas e para efeitos de consulta.

13 — Métodos de seleção e critérios: Prova Escrita de Conhecimentos 
(PC) e Avaliação Psicológica (AP). Caso o candidato se encontre na situa-
ção do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, os métodos de 
seleção são: Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Avaliação 
Curricular (AC), a não ser que o candidato afaste por escrito.

13.1 — A Prova de Conhecimentos (PC) visa avaliar o conhecimento 
académico e ou profissional e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função. Assumirá a forma 
escrita, com a duração aproximada de uma hora, valorada numa escala 
de 0 a 20 valores, e versará sobre os seguintes temas:

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro e pelas Declarações de Retificação 
n.º 4/2002, de 6 de fevereiro e 9/2002, de 5 de março — Quadro de 
competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos Mu-
nicípios e Freguesias;

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro — Estatuto disciplinar dos traba-
lhadores que exercem funções públicas;

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro — Regime do contrato de trabalho 
em funções públicas.

Perguntas relacionadas com matérias previstas no currículo escolar 
correspondente às habilitações literárias exigidas.

13.2 — A Avaliação Psicológica (AP): destina -se a avaliar, através de 
técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personali-
dade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

13.3 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

13.4 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

13.5 — A classificação final (CF) dos candidatos que completem o 
procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos dois métodos de seleção que será expressa na escala 
de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte fórmula:

CF = PC × 40 % + AP × 60 %

ou
CF = AC × 35 % + EAC × 65 %

para o caso dos candidatos que se encontrem na situação do n.º 2 do 
artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02.

13.6 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório pela ordem anunciada.

13.7 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe 
sendo aplicado o método ou fase seguintes, bem como a falta de com-
parência do candidato a qualquer um dos métodos de seleção equivale 
à desistência do concurso.

13.8 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

14 — Os procedimentos a que alude o n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 12 de janeiro, foram dispensados face ao entendi-
mento da DGAEP.

15 — Quotas de Emprego: De acordo com o previsto no Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

16 — Júri do concurso: Presidente: Dr.ª Paula Maria Brandão da Silva, 
Diretora do Departamento de Educação, Desporto e Ação Social; Vogais 
efetivos: Dr.ª Manuela Teixeira Silva, técnica superior e Dr.ª Maria de 
Fátima Coelho Pereira, Chefe da Divisão de Recursos Humanos; Vogais 
suplentes: Dr.ª Rita Moreira Alves Miranda Azevedo, Chefe da Divisão 
de Ação Social e Dr. Rui Filipe Dias Santos, Técnico Superior.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

18 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publici-
tada nos termos do n.º 2 do artigo 30.º e n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

10 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng. Castro Fer-
nandes.
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 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Regulamento n.º 150/2012
António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de 

S. Brás de Alportel, faz público que, a Assembleia Municipal de S. Brás 
de Alportel na sua sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2012 aprovou, 
sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária de 31 
de janeiro de 2012 o Regulamento de atribuição de Apoios Sociais, de 
cariz habitacional — Programa Mão Amiga, cujo projeto foi submetido 
a apreciação pública durante o prazo de 10 dias.

30 de março de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio.

Regulamento de atribuição de Apoios Sociais,
de cariz habitacional — Programa Mão Amiga

Nota Justificativa
Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 

compete às autarquias locais promoverem a resolução dos problemas 
que afetam as populações e que, de acordo com o disposto no artigo 64.º 
n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, compete à Câmara 
Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 
desfavorecidos, em parceria com as entidades competentes da Admi-
nistração Central e ainda promover o apoio aos mesmos pelos meios 
adequados e nas condições constantes de regulamento municipal.

Considerando os princípios norteadores do trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal, na área social, que desde há muito visa suprir 
as necessidades básicas habitacionais da população, entendendo esta 
uma condição fundamental para o desenvolvimento social e humano 
que se defende para o município.

Considerando o avançado estado de degradação de muitas habitações 
dos estratos sociais mais desfavorecidos e a situação social que é agra-
vada em contextos de crise económica, a Câmara Municipal pretende 
lançar medidas que visem diminuir as situações de desigualdade social 
e promover a coesão social da comunidade, nomeadamente proporcio-
nando aos indivíduos ou agregados familiares condições para melhorar 
as condições de habitabilidade das suas habitações.

Assim, e no quadro das suas competências e atribuições, e no âm-
bito do seu programa de medidas sociais, a Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel cria uma nova medida de apoio social, de cariz 
habitacional — Programa Mão Amiga — nos termos e condições que 
o presente regulamento estabelece.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Leis habilitantes

É aprovado o presente regulamento ao abrigo e nos termos do ar-
tigo 241.º e artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa; bem 
como nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro: alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º; alínea c) 
do n.º 4 do artigo 64.º; e alínea a) dos números 6 e 7 do artigo 64.º

Artigo 2.º

Objeto

O presente regulamento estabelece as regras de atribuição de apoios 
pela Câmara Municipal a pessoas singulares que se encontrem em 
comprovada situação de carência económica, para a realização de pe-
quenas obras de conservação ou reabilitação das suas habitações, de 
modo a garantir condições de habitabilidade, dignidade e segurança 
das mesmas.
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Artigo 3.º
Tipo de apoios

1 — Os apoios a conceder no âmbito deste regulamento destinam -se à 
realização de obras que sejam consideradas necessárias para a satisfação 
das necessidades básicas de habitabilidade, nomeadamente a reabilitação 
e conservação dos edifícios.

2 — Os apoios a conceder destinam -se também a obras de adaptação 
da habitação a necessidades especiais de pessoas portadoras de defici-
ência, doença crónica, ou dependência decorrente da idade ou outra 
situação devidamente justificada.

3 — Os apoios referidos neste regulamento podem revestir -se das 
seguintes modalidades:

a) Apoio material ou técnico, prestado pelos serviços municipais;
b) Apoio financeiro, mediante a atribuição de um valor monetário, 

destinado à realização de obras;

4 — O apoio previsto na alínea a) do número anterior pode consistir 
na elaboração do projeto de execução da obra e no seu acompanhamento, 
bem como no fornecimento de materiais e na realização dos trabalhos, 
através da disponibilização de recursos humanos.

5 — O apoio previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 3.º é a fundo per-
dido, cobrindo até 90 % do valor estimado para a realização da obra, de 
acordo com o valor estimado da obra e das condições socioeconómicas 
dos beneficiários;

6 — Em casos excecionais de carência socioeconómica, devidamente 
fundamentados, poderá o referido apoio previsto atingir os 100 % do 
custo da obra.

7 — Os montantes referentes ao apoio referido no n.º 3 são definidos 
e cabimentados anualmente, em Orçamento Municipal.

CAPÍTULO II

Das candidaturas

Artigo 4.º
Condições de acesso

1 — Pode candidatar -se a este apoio a pessoa singular que se encontre 
nas seguintes condições:

a) Residir no município de São Brás de Alportel;
b) Apresentar uma média de rendimentos do seu agregado familiar 

igual ou inferior ao salário mínimo nacional;
c) Ser proprietário da habitação à qual candidata o apoio a conce-

der;
d) Residir com caráter de permanência na habitação à qual candidata 

o apoio a conceder, não lhe podendo atribuir outro fim que não seja o 
habitacional;

e) Não possuir qualquer outro bem imóvel destinado à habitação, 
nem receber rendimentos da propriedade ou de quaisquer outros bens 
imóveis;

f) Não usufruir de outro tipo de apoios para o mesmo fim;
g) Não ter usufruído de apoio da Câmara Municipal, no âmbito deste 

programa, nos últimos cinco anos;

2 — Para o cálculo da média dos rendimentos, a que se refere a 
alínea b) do número anterior, consideram -se todos os rendimentos au-
feridos pelo candidato e restantes membros do agregado familiar.

3 — As candidaturas que não reunirem as condições referidas ante-
riormente não serão admitidas.

Artigo 5.º
Instrução do processo

1 — As candidaturas são apresentadas nos Serviços Sociais do Mu-
nicípio, sedeados no Centro de Apoio à Comunidade sito na Rua Serpa 
Pinto, n.º 29, mediante preenchimento de formulário próprio, devida-
mente acompanhado pelos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
b) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal;
c) Fotocópia do cartão da segurança social;
d) Atestado de residência com indicação do número de pessoas que 

compõem o agregado familiar e o tempo de residência no concelho;
e) Comprovativo do grau de incapacidade ou deficiência, nos casos 

em que se justifique;
f) Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação ou certidão com-

provativa emitida pelo Ministério das Finanças, em caso de inexistência 
de declaração;

g) Recibos e comprovativos de todos os rendimentos mensais do 
agregado familiar;

h) Declaração, sob compromisso de honra do candidato, da veraci-
dade de todas as declarações prestadas no formulário de candidatura, 
de como não é beneficiário, em simultâneo, de qualquer outro tipo de 
apoio destinado ao mesmo fim e de que nenhum dos elementos do 
agregado familiar beneficia de quaisquer outros rendimentos para além 
dos declarados nos termos da alínea anterior;

i) Cópia da certidão do registo predial da habitação;
j) Fotocópia do NIB de uma conta cujo titular seja o candidato;
k) Orçamento dos trabalhos necessários na habitação;
l) Declaração, sob compromisso de honra, de não alienar a habitação 

a que se refere a candidatura de apoio durante um período de cinco 
anos,

2 — Podem ser solicitados outros elementos, sempre que existam 
dúvidas suscetíveis de comprometer a apreciação do pedido.

CAPÍTULO III

Atribuição dos Apoios

Artigo 6.º
Apreciação

1 — Após verificação das condições descritas no n.º 1 do artigo 4.º, 
a candidatura é objeto de análise, mediante elaboração dos seguintes 
relatórios:

a) Relatório técnico, elaborado pelo Departamento Técnico Muni-
cipal, fundamentado em vistorias realizadas ao local, no qual conste o 
estado da habitação, as necessidades de intervenção e a estimativa do 
custo da obra. O relatório deve igualmente conter análise ao orçamento 
apresentado e à qualidade técnica.

b) Relatório Social, elaborado pelos Serviços Sociais do Município, 
onde conste o estudo socioeconómico do candidato, fundamentado em 
visitas domiciliárias e na análise dos documentos apresentados.

2 — Os relatórios a que se refere o número anterior devem expressar 
o sentido favorável ou desfavorável da candidatura.

3 — A candidatura só será submetida a decisão da Câmara Municipal 
se ambos os relatórios referidos anteriormente expressarem sentido 
favorável.

Artigo 7.º
Classificação

1 — Os Serviços Sociais do Município, ouvido o Departamento Téc-
nico Municipal, procedem à classificação das candidaturas apreciadas e 
submetem -nas a decisão da Câmara Municipal, com base nos seguintes 
critérios de prioridade:

a) Situação de insalubridade e ameaça a saúde pública ou segurança 
das pessoas, ou caso de calamidade ou intempérie.

b) Existência de menores em perigo;
c) Existência de menores, idosos, doentes crónicos, dependentes ou 

deficientes;
d) Maior grau de degradação da habitação;
e) Maior período de residência no município.

2 — Os Serviços Sociais do Município, cumprido o disposto no nú-
mero anterior, apresentarão proposta para decisão da Câmara Municipal, 
contendo todas as condições que acharem adequadas para a decisão.

Artigo 8.º
Decisão

1 — A competência para decidir da atribuição dos apoios previstos 
no presente regulamento cabe à Câmara Municipal.

2 — Sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes, 
pode o Presidente da Câmara Municipal autorizar a atribuição do apoio, 
mediante despacho, remetendo o mesmo para ratificação na próxima 
reunião de Câmara.

Artigo 9.º
Concessão do Apoio

1 — A decisão da concessão do apoio, por parte da Câmara Municipal, 
é comunicada ao interessado e, no caso de a mesma ser favorável, deverá 
conter a indicação do valor do apoio a conceder e demais condições a 
estabelecer e procedimentos a seguir.
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2 — A concessão do apoio fica dependente da concordância expressa 
do beneficiário às condições da sua atribuição, sob forma de declaração 
de aceitação do apoio.

3 — O apoio financeiro, sob monetária, será concedido de uma só 
vez ou faseadamente, conforme as circunstâncias o justificarem e for 
deliberado pela Câmara Municipal, e mediante a apresentação da res-
petiva fatura.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 10.º
Incumprimento

1 — A verificação de falsas declarações, por parte do candidato, ou 
o não cumprimento das condições que lhe foram impostas na atribuição 
do apoio implicará a imediata suspensão do procedimento ou do próprio 
apoio, se este já tiver sido concedido, sem prejuízo da reposição das 
importâncias que a Câmara Municipal já tiver despendido, bem como a 
sua sujeição às demais condições legais designadamente criminais.

2 — A venda da habitação, dentro do período de cinco anos após a 
concessão do apoio obrigada o beneficiário a restituir ao município todas 
as importâncias por este despendidas.

Artigo 11.º
Omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação 
do presente regulamento são resolvidos por deliberação da Câmara 
Municipal.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação na forma legal.

305948871 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 5666/2012
Alexandre Manuel Mendonça Vaz, Presidente da Câmara Municipal 

de Sátão, torna público que, nos termos e para os efeitos do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação do Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de janeiro e 18/2008, de 29 de janeiro, durante o prazo de 30 dias a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, é 
submetido a apreciação pública o Projeto de Regulamento de Utilização 
do Estádio Municipal da Premoreira, aprovado em reunião de Câmara 
Municipal, realizada no dia 19 de agosto de 2011.

Durante este período poderão os interessados consultar o referido 
Projeto de Regulamento na página da internet www.cm-satao.pt ou 
no átrio do edifício dos Paços do Município de Sátão para, querendo, 
formular, por escrito, as sugestões que entendam, as quais deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Sátão.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

305975171 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Despacho n.º 5391/2012
Torna público, para os devidos efeitos, o despacho do Senhor Presi-

dente da Câmara com o n.º 133-PCM/2012, de 30 de março referente 
à subdelegação de competências no Senhor Vereador Jorge Osvaldo 
Dias Santos Gonçalves:

“Despacho n.º 133-PCM/2012

Subdelegação de competências

No vereador Jorge Osvaldo Dias Santos Gonçalves:

Nos termos do artigo 117.º, n.º 2, do Regime Jurídico da Urbaniza-
ção e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dez., recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de mar., e pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Set., subdelego no Vereador 
Jorge Osvaldo Dias Santos Gonçalves, a competência em matéria de 
fracionamento do pagamento das taxas referidas nos números 2 a 4 
do artigo 116.º do mesmo diploma, e bem assim a mesma compe-
tência prevista no Regulamento Municipal de Taxas de Edificação e 
Urbanização e no Regulamento Municipal da Taxa pela Realização 
e Reforço de Infraestruturas Urbanísticas, publicados no Diário da 
República, n.º 198, 2.ª série, de 28 de agosto de 2002, que recebi por 
delegação da Câmara Municipal por sua deliberação n.º 047/2012 
tomada em reunião ordinária realizada em 8 de março.”
3-4-2012. — O Presidente da Câmara, Alfredo José Monteiro da 

Costa.
305951138 

 MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Declaração de retificação n.º 532/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o regulamento n.º 647/2011, 

de 27 de dezembro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, retifica-
-se que onde se lê:

«II — Proposta de alteração:

Artigo 1.º
Alteração e aditamento

1 — Os arts. 2.º n.º 1, 4.º n.º 1, 4.º -A n.º 1 e 9.º n.º 2 do Regulamento 
de Incentivo à Natalidade passam a ter a seguinte redação:

Artigo 2.º
Beneficiários

1 — São beneficiários do apoio financeiro todas as pessoas singu-
lares que tenham domicílio exclusivo e efetivo no Concelho de Terras 
de Bouro há mais de um ano por cada nascimento de nado vivo que 
seja de considerar descendente daqueles, no primeiro grau da linha 
reta e nos termos do regime geral da filiação.»

deve ler -se:

«II — Proposta de alteração:

Artigo 1.º
Alteração e aditamento

1 — Os artigos 1.º, 2.º, n.º 1, 3.º, 4.º, n.º 1, 4.º -A, n.º 1, e 9.º, n.º 2, 
do Regulamento de Incentivo à Natalidade passam a ter a seguinte 
redação:

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

O presente Regulamento aplica -se à área geográfica do concelho 
de Terras de Bouro e visa a atribuição de um apoio de prestação 
única por cada nascimento que tenha lugar nos agregados familiares 
residentes no concelho.

Artigo 2.º
Beneficiários

1 — São beneficiários do apoio todas as pessoas singulares que 
tenham domicílio exclusivo e efetivo no concelho de Terras de Bouro 
há mais de um ano por cada nascimento de nado vivo que seja de 
considerar descendente daqueles, no 1.º grau da linha reta e nos termos 
do regime geral da filiação.

Artigo 3.º
Benefício

Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, nomeada-
mente a vacina pneumocócica e a vacina contra o rotavírus.»

Na republicação do Regulamento, onde se lê:

«Artigo 2.º
Beneficiários

1 — São beneficiários do apoio financeiro todas as pessoas singu-
lares que tenham domicílio exclusivo e efetivo no Concelho de Terras 




