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CAPÍTULO V

Do Júri

Artigo 6.º
Nomeação

O Júri do concurso é nomeado pela Câmara Municipal de acordo com 
o estipulado no artigo 7.º

Artigo 7.º
Composição

O Júri será composto por 3 membros a indicar da seguinte forma:
1 — Um membro a indicar pela Associação de Escritores da Madeira, 

em que, uma vez verificada a impossibilidade ou a ausência de indicação 
do membro pela Associação de Escritores da Madeira, esta competência 
caberá ao Presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

2 — Um membro a indicar pela conferência de líderes da Assembleia 
Municipal.

3 — Um membro a indicar pela Câmara Municipal.

Artigo 8.º
Idoneidade e Prestígio do Júri

Não poderão fazer parte do Júri cidadãos com penas transitadas em 
julgado pela prática de qualquer crime, ou que mantenham processo 
litigioso, público ou judicial, com o Município de São Vicente, agentes 
e funcionários.

Artigo 9.º
Deliberações e Tarefas do Júri

1 — As deliberações do júri são tomadas à pluralidade de votos, não 
podendo este funcionar sem quórum constitutivo e podem ser por maio-
ria, unanimidade ou aclamação e, das mesmas não cabe recurso.

2 — Caso os contos admitidos a concurso não tenham a qualidade 
mínima para o efeito o Júri pode não atribuir nenhum prémio ou atribuir 
só um deles.

3 — O Júri dará conhecimento da sua deliberação à Câmara Municipal 
impreterivelmente até ao dia 1 de agosto do ano da respetiva edição.

4 — Rececionados os trabalhos pelo júri, cada um deverá rubricar 
e datar os originais examinados (todas as folhas) e apor no final de 
cada conto breve nota, fundamentando a sua decisão, atendendo es-
pecialmente:

a) À criatividade utilizada pelo autor;
b) Ortografia;
c) Gramática atendendo porém à liberdade poética;
d) Ligação do Município de São Vicente;
e) Ineditismo do conto;
f) Outro aspeto que considere relevante.

CAPÍTULO VI

Dos Trabalhos enviados pelos Autores

Artigo 10.º
Processo

1 — Recebidos os trabalhos nos termos do artigo 4.º, a Divisão 
Administrativa e Financeira regista a entrada dos mesmos, verifica a 
regularidade e o cumprimento do presente regulamento e informa os 
candidatos da admissão, ou não, dos contos enviados.

2 — Os contos em triplicado são posteriormente remetidos ao Júri do 
concurso, contra protocolo de receção a visar pelos membros do Júri.

3 — Os sobrescritos contendo a identificação dos autores, são guar-
dados à responsabilidade da respetiva Divisão Administrativa e Fi-
nanceira.

4 — Estes serão abertos, pelo Presidente da Câmara Municipal, na 
reunião em que a ata do Júri será homologada para efeitos de publicação 
em edital do resultado do concurso.

5 — Na ata da Câmara Municipal constará a identificação do autor 
do conto premiado, bem como do pseudónimo por este utilizado no 
concurso.

6 — O edital público informativo da reunião de Câmara Municipal 
conterá o anúncio público do vencedor do concurso, bem assim como, 
a data da entrega do prémio respetivo.

Artigo 11.º
Edital Público

A Câmara Municipal anunciará nos termos do n.º 6, do artigo anterior 
o vencedor do concurso e os autores com menções honrosas, caso sejam 
atribuídas pelo Júri, em edital a afixar, impreterivelmente, até ao dia 
10 de agosto do ano da edição em causa.

CAPÍTULO VII

Condições Gerais

Artigo 12.º

Dos trabalhos

Os trabalhos originais não serão devolvidos, mesmo após decorridos 
5 anos, sem que sejam objeto de publicação por parte do Município de 
São Vicente.

Artigo 13.º
Aceitação das Regras do Concurso

Com a receção dos trabalhos as partes ficam vinculadas às regras 
constantes no presente Regulamento.

Artigo 14.º
Remuneração do Júri

Os membros do Júri têm direito a uma importância pecuniária de 
igual montante ao recebido por um Deputado Municipal de São Vicente, 
equivalente à presença em duas reuniões, caso a Câmara Municipal o 
delibere casuisticamente, em cada edição.

Artigo 15.º
Impedimentos

Estão impedidos de concorrer:
a) Os membros do Júri bem como seus familiares até ao 1.º grau na 

linha reta;
b) Os membros dos Órgãos Executivo;
c) Os funcionários da Câmara Municipal que estejam em estrita ligação 

a todo o processo inerente à atribuição do prémio e seus familiares até 
ao 1.º grau na linha reta;

d) Os premiados em anteriores edições do prémio.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Artigo 16.º
Casos Omissos

Os casos omissos e lacunas são resolvidos pelo Júri se ocorrerem 
antes do envio à Câmara Municipal para homologação, ou se após, pela 
própria Câmara Municipal.

Artigo 17.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação nos termos legais.
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 Aviso n.º 6356/2018
José António Gonçalves Garcês, Presidente da Câmara Municipal de 

São Vicente, torna público, no uso de competências próprias, definidas 
na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e em cumprimento do preceituado no artigo 56.º 
do mesmo normativo legal, que, após audiência e apreciação pública 
do respetivo projeto, não tendo sido recebidos quaisquer contributos ou 
observações, foi aprovada a Alteração ao Regulamento Municipal de 
Atribuição de Bolsas de Estudo, pela Câmara Municipal de São Vicente, 
em reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2018, e pela Assembleia 
Municipal de São Vicente, em sessão ordinária de 27 de abril de 2018. 
Mais se torna público que, o respetivo regulamento estará disponível 
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na página oficial deste Município em www.cm -saovicente.pt e será pu-
blicado no Diário da República, nos termos do disposto no artigo 139.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

30 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José António Gon-
çalves Garcês.

Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição
de Bolsas de Estudo

Nota Justificativa
A formação, e designadamente de nível superior, é claramente um 

fator potenciador do desenvolvimento humano, económico e social 
das comunidades. O Plano de Ação para a Educação do Município de 
São Vicente considera como vetor estratégico a formação superior dos 
cidadãos que residem neste concelho, sendo determinante para enfren-
tar os desafios futuros. Os serviços municipais em articulação com os 
parceiros sociais, designadamente comunidade educativa, associações 
que trabalham com crianças e jovens e comissão de proteção de crianças 
e jovens constatam um aumento do abandono escolar precoce, funda-
mentado quer por dificuldades económicas dos agregados familiares 
quer pela redução de incentivos à formação. Assim, pretende -se com 
este apoio esbater assimetrias e desigualdades e estimular o acesso à 
formação superior.

O presente Regulamento visa a criação de bolsas de estudo como 
medida de fomento à formação superior académica dos munícipes re-
sidentes no concelho de São Vicente.

Fazendo uma ponderação dos custos e dos benefícios, verifica -se 
que os benefícios das medidas projetadas são claramente superiores aos 
custos que lhe estão associados. Na verdade, como contrapartida aos 
custos inerentes à execução deste projeto temos os benefícios que se 
afiguram potencialmente superiores, na medida em que a atribuição das 
bolsas de estudo aos alunos permitirá que anualmente as pessoas possam 
ingressar ou manter a frequência no ensino superior, prosseguindo os 
seus estudos e obtendo formação e capacitação académicas que poderão 
reverter direta ou indiretamente a favor do Conselho.

Além do mais, com a implementação e funcionamento deste projeto 
de atribuição de bolsa de estudos a estudantes do ensino superior, o Mu-
nicípio de São Vicente realizará a promoção e salvaguarda dos interesses 
da população abrangida, assim cumprindo uma das atribuições que, 
em matéria de educação, lhe estão cometidas [cf. alínea d), do n.º 2, do 
artigo 23.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
conferida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro].

Nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro o presente 
regulamento foi submetido a consulta pública.

A Câmara Municipal de São Vicente, no uso das atribuições e compe-
tências próprias definidas no n.º 7, do artigo 112.º e artigo 241.º da Cons-
tituição da República Portuguesa e na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação conferida 
pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro ao abrigo das competências 
previstas da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g), do n.º 1 do 
artigo 25.º daquela Lei, aprova o seguinte:

«Artigo 5.º

[…]

1 — […]

a) […]
b) […]
c) […]
d) Não sejam detentores de grau académico anterior conferido 

por estabelecimento de ensino superior, com exceção da frequência 
consecutiva do 2.º ciclo do curso, designadamente licenciatura com 
mestrado integrado e com mestrado (sem ser integrado);

2 — […]

Artigo 14.º

Regime Transitório

O presente Regulamento produz efeitos relativamente às candida-
turas para o ano letivo de 2017/2018 e seguintes.»
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 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 6357/2018
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho 
de 27 de abril de 2018, na sequência dos resultados obtidos no procedi-
mento concursal para preenchimento de postos de trabalho na carreira 
de Assistente Operacional — Auxiliar dos Serviços Gerais, conforme 
aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 15517/2016, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade de 
contrato por tempo indeterminado, em 1 de maio do corrente ano, com os 
candidatos, João Pedro Sá, Paula Cristina Ourives Gato, Ana Margarida 
Monteiro Possante, Joana Rita reis Vieira, Ana Raquel Pereira Brites e 
Patrícia Raquel Mendes Pereira com a remuneração correspondente à 
posição 1, nível 1 correspondente a 580,00 €.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente: Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha, Chefe Divisão 
de Edifícios Municipais;

Vogais Efetivos: Rute Isabel da Graça Pereira da Silva, Técnica Su-
perior e João Artur de Oliveira Frade, Assistente Operacional.

Vogais Suplentes: António José Mendes Faria, Chefe Divisão de 
Vias Municipais e Transito e Elsa Maria Moreira Marques, Técnica 
Superior.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.
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 Aviso n.º 6358/2018
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico que, por meu despacho 
de 30 de abril de 2017, na sequência dos resultados obtidos no procedi-
mento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
de Assistente Operacional — Jardineiro, conforme aviso publicitado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 4075/2017, foi celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, em 1 de maio do corrente ano, com o candidato, 
Jorge Humberto Fanha Teixeira, com a remuneração correspondente à 
posição 1, nível 1 correspondente a 580,00 €.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente: Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha, Chefe Divisão 
de Serviços Municipais;

Vogais Efetivos: José Carlos Pires Vicente, Diretor Departamento de 
Intervenção Territorial e Sérgio Nuno de Oliveira Rosa, Encarregado.

Vogais Suplentes: António José Mendes Faria, Chefe Divisão de 
Vias Municipais e Transito e Elsa Maria Moreira Marques, Técnica 
Superior

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.
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 Aviso n.º 6359/2018
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho de 
27 de abril de 2018, na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira de As-
sistente Operacional — Jardineiro, conforme aviso publicitado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 15517/2016, foi celebrado contrato de traba-
lho em funções públicas, na modalidade de contrato por tempo indeter-
minado, em 1 de maio do corrente ano, com os candidatos, Nuno Miguel 
Pereira da Silva e Joaquim José de Jesus Chaves Pinhão, com a remu-
neração correspondente à posição 1, nível 1 correspondente a 580,00 €.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente: Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha, Chefe Divisão 
de Edifícios Municipais;

Vogais Efetivos: Elsa Maria Moreira Marques, Técnica Superior e 
Pedro Miguel Faria de Matos, Encarregado Operacional.

Vogais Suplentes: António José Mendes Faria, Chefe Divisão de 
Vias Municipais e Transito e Rute Isabel da Graça Pereira da Silva, 
Técnica Superior.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.
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