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Artigo 18.º
Cessação do Direito à Bolsa de Estudo

1 — Constituem causas da cessação imediata da bolsa de estudo:
a) A prestação, por omissão ou inexatidão, de falsas declarações à 

Câmara Municipal de Alijó pelo candidato ou seu representante;
b) A desistência de frequência do curso ou a sua interrupção;
c) Mudança de residência para outro concelho;
d) O incumprimento das obrigações previstas no artigo 16.º;
e) A não apresentação de documentos solicitados pela Câmara Mu-

nicipal no prazo de 15 (quinze) dias.

2 — Sempre que se verifique alguma das situações descritas nas 
alíneas do número anterior, a Câmara Municipal reserva -se o direito de 
exigir ao bolseiro a restituição da bolsa, bem como o direito de adotar 
os procedimentos julgados adequados.

Artigo 19.º
Renovação da Bolsa de Estudo

1 — A renovação da bolsa de estudo segue os trâmites previstos nos 
artigos 10.º a 14.º do presente regulamento.

2 — A renovação da bolsa pressupõe obrigatoriamente que o bolseiro 
obtenha aproveitamento escolar, nos termos previstos no artigo 15.º, 
salvo casos de força maior, devidamente comprovados, previstos na-
quele artigo.

Artigo 20.º
Disposições Finais

1 — A Câmara Municipal de Alijó reserva -se o direito de solicitar 
aos estabelecimentos de ensino informações relativas aos candidatos 
à bolsa de estudo.

2 — As bolsas de estudo são atribuídas anualmente, não sendo, por 
isso, automaticamente reservadas.

3 — Os casos omissos e as dúvidas de interpretação resultantes da 
aplicação do presente regulamento são resolvidos pela Câmara Muni-
cipal de Alijó.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.
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 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 8431/2015

Cessação de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado (M/F)

Para os devidos efeitos e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da aplicação de pena 
disciplinar de despedimento, cessou o contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, ora celebrado com António Fernando 
de Albuquerque Moreira, na categoria de Assistente Operacional (no 
âmbito da preparação, manutenção e exumação de sepulturas), com 
efeitos a 23 de junho de 2015.

30 de junho de 2015. — Por delegação de competências da Presidente 
da Câmara conferida pelo Despacho n.º 34/P/2013, de 31/10/2013, a 
Vereadora responsável pela área de Recursos Humanos, Rita Madeira.
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 Aviso n.º 8432/2015

Cessação de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado (M/F)

Para os devidos efeitos e ao abrigo dos arts. 4.º e 45.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
da abertura de procedimento concursal aberto por aviso n.º 7756 
(ref.ª C), publicado no DR n.º 127, de 04 de julho de 2014, para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional (área da higiene e salu-
bridade), e por ter concluído sem sucesso o período experimental do 
vínculo, o trabalhador Mário Gomes, cessou o contrato de trabalho 

em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a 01 
de julho de 2015.

02 de julho de 2015. — Por delegação de competências da Presidente 
da Câmara conferida pelo Despacho n.º 34/P/2013, de 31/10/2013, a 
Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.

308801244 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Despacho n.º 8486/2015

Estrutura orgânica flexível do Município de Câmara de Lobos
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6, do artigo 10.º do 

decreto -lei 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com a Lei 49/2012, 
de 29 de agosto, e com a alínea b) do n.º 1, do artigo 35.º da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, determino a publicação em Diário da República do 
presente despacho, com a estrutura orgânica flexível aprovada por deli-
beração da reunião de Câmara de 16 de julho de 2015, com as respetivas 
atribuições e competências, conforme a seguir se dispõe:

1 — A criação de seis unidades orgânicas flexíveis, quatro chefiadas 
por dirigentes intermédios de 2.º grau e duas chefiadas por dirigentes 
intermédios de 3.º grau:

1.1 — Divisão de Desenvolvimento Social, chefiada por um dirigente 
intermédio de 2.º grau;

1.2 — Divisão de Gestão Financeira, chefiada por um dirigente in-
termédio de 2.º grau;

1.3 — Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento, chefiada 
por um dirigente intermédio de 2.º grau;

1.4 — Divisão de Gestão Administrativa, chefiada por um dirigente 
intermédio de 2.º grau;

1.5 — Divisão de Obras Municipais e Conservação, chefiada por um 
dirigente intermédio de 3.º grau;

1.6 — Divisão de Ordenamento do Território, chefiada por um diri-
gente intermédio de 3.º grau.

2 — Serviço Municipal de Proteção Civil, chefiado por um dirigente 
intermédio de 2.º grau, diretamente dependente do executivo municipal, 
de acordo com a exceção prevista na alínea a), do n.º 1, do artigo 10.º 
da Lei 49/2012, de 29 de agosto.

3 — Atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis 
de 2.º grau:

3.1 — Divisão de Desenvolvimento Social:
3.1.1 — A Divisão de Desenvolvimento Social é chefiada por um 

dirigente intermédio de 2.º grau, diretamente dependente do executivo 
municipal, competindo -lhe:

a) Dirigir, avaliar e controlar todas as atividades, competências e 
tarefas que se inserem nos domínios da intervenção social, habitação, 
educação, cultura e desporto;

b) Propor e desenvolver serviços de apoio a estratos sociais desfa-
vorecidos;

c) Garantir o atendimento aos munícipes;
d) Articular e colaborar com diversas entidades em programas e 

projetos de ação social;
e) Assegurar a gestão social do parque habitacional do Município;
f) Propor e garantir a participação em organismos e projetos regionais, 

nacionais e internacionais relacionados com as problemáticas sociais;
g) Gerir os apoios inerentes à área de habitação;
h) Apresentar propostas de integração da população sénior e juvenil 

nas atividades promovidas pelo município;
i) Preparar e acompanhar os processos de realojamento social;
j) Apoiar a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em Risco;
k) Acompanhar os processos no Núcleo Local de Inserção Social do 

Rendimento Mínimo Garantido.

3.1.2 — No âmbito da Cultura, compete:
a) Gerir e dinamizar os espaços culturais sob a responsabilidade da 

Autarquia;
b) Planear e organizar medidas de intervenção cultural;
c) Apresentar propostas de integração da comunidade nas atividades 

culturais;
d) Gerir as Bibliotecas Municipais;
e) Propor e desenvolver atividades de dinamização sociocultural;
f) Executar políticas estratégicas no domínio da cultura.

3.1.3 — No âmbito da Educação, compete:
a) Conceber, planear e promover a Carta Educativa;
b) Promover a implementação dos princípios orientadores da Carta 

das Cidades Educadoras;
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c) Assegurar as atribuições do município no âmbito dos transportes 
escolares;

d) Conceber, planear e promover o Plano de Transportes Escolares 
Municipais;

e) Promover junto das escolas e da comunidade ações de educação;
f) Apoiar e acompanhar o programa eco -escolas;
g) Gerir e dinamizar os centros comunitários;
h) Dinamizar projetos contra o absentismo e abandono escolar em 

articulação com os diversos parceiros sociais;
i) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais caren-

ciados e propor apoios no âmbito da ação social escolar;
j) Apoiar a organização de eventos do foro educativo, nomeadamente 

a cedência de equipamentos ou apoio em transportes às escolas.

3.1.4 — No âmbito do Desporto, compete:
a) Apresentar medidas de apoio no âmbito do Desporto para Todos;
b) Desenvolver, propor e executar iniciativas desportivas de interesse 

municipal;
c) Apoiar o executivo na conceção e implementação de políticas e 

estratégias no domínio da atividade física, fomentando o desporto;
d) Promover o desenvolvimento da atividade física e desportiva do 

Município;
e) Colaborar com as diversas entidades desportivas do concelho;
f) Fomentar a prática do desporto em todos os escalões etários;
g) Propor e acompanhar os protocolos de colaboração.

3.2 — Divisão de Gestão Financeira:
3.2.1 — A Divisão de Gestão Financeira é chefiada por um dirigente 

intermédio de 2.º grau, diretamente dependente do executivo municipal, 
competindo -lhe:

a) Acompanhar e avaliar a execução dos planos de atividades, do 
plano plurianual de investimentos e dos orçamentos;

b) Preparar o orçamento anual, as suas alterações ou revisões e con-
trolar a execução orçamental;

c) Preparar os documentos contabilísticos de prestação de contas;
d) Gerir processos respeitantes à contração de empréstimos bancários 

e aplicações financeiras;
e) Organizar e orientar os processos relativos a contratos programa;
f) Preencher e remeter mapas e relatórios financeiros para as diversas 

entidades;
g) Efetuar o controlo das contas bancárias, cheques, valores e outros 

documentos à guarda da tesouraria;
h) Conceber, propor e aplicar normas relativas à gestão patrimonial;
i) Gerir os seguros do município;
j) Garantir a aplicação da Norma de Controlo Interno;
k) Garantir o registo e a inventariação dos bens móveis e imóveis 

do Município;
l) Assegurar o cumprimento dos critérios de amortização do patri-

mónio, supervisionando as operações de abate e de alienação dos bens 
patrimoniais;

m) Efetuar as atividades de controlo e gestão da tesouraria;
n) Controlar a cobrança de taxas e de outras receitas municipais;
o) Acompanhar a execução dos protocolos, contratos e acordos de 

execução assinados entre o município e demais entidades externas;
p) Assegurar os movimentos relativos à arrecadação de receita e à 

afetação de despesa;
q) Promover a elaboração de candidaturas a fundos comunitários, 

nacionais ou regionais;
r) Elaborar e implementar um efetivo sistema de controlo de custos;
s) Garantir a elaboração da análise económica e financeira das taxas 

e preços a aplicar.

3.3 — Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento
3.3.1 — A Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento é che-

fiada por um dirigente intermédio de 2.º grau, diretamente dependente 
do executivo municipal, competindo -lhe:

a) Articular e cooperar com entidades externas;
b) Gerir o processo de controlo de assiduidade;
c) Assegurar a gestão de carreiras;
d) Coordenar a instrução de processos disciplinares;
e) Organizar e assegurar a aplicação do sistema de avaliação de 

desempenho;
f) Efetuar a gestão previsional do Mapa de Pessoal e respetivo or-

çamento anual;
g) Assegurar a divulgação da informação sobre matérias relacionadas 

com os direitos e deveres dos trabalhadores;
h) Proceder à administração dos recursos humanos distribuídos pelos 

diferentes serviços do Município;
i) Instruir processos de recrutamento e seleção;

j) Assegurar a gestão da formação e valorização profissional;
k) Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos, 

prestações sociais e retribuições legalmente definidas;
l) Proceder ao atendimento e esclarecimentos aos trabalhadores e 

munícipes;
m) Promover a publicação e afixação de documentos nos diários 

oficiais e demais entidades externas, nas áreas da competência da uni-
dade orgânica, bem como o envio para publicação no sítio oficial da 
Autarquia;

n) Promover a higiene, segurança e saúde no trabalho;
o) Planear e acompanhar a identificação e avaliação de riscos para a 

segurança e saúde no trabalho;
p) Organizar e acompanhar os processos relativos a acidentes em 

serviço;
q) Elaborar o plano anual de aquisição de bens e serviços e promover 

a sua execução;
r) Assegurar os procedimentos necessários à contratação de bens e 

serviços, em articulação com os diversos serviços municipais;
s) Gerir os contratos de fornecimento de bens e prestação de servi-

ços;
t) Assegurar uma eficiente gestão de stocks.

3.4 — Divisão de Gestão Administrativa
3.4.1 — A Divisão de Gestão Administrativa é chefiada por um di-

rigente intermédio de 2.º grau, diretamente dependente do executivo 
municipal, competindo -lhe:

a) Superintender o atendimento e expediente nas áreas da compe-
tência da própria divisão, bem como da Divisão de Obras Municipais e 
Conservação e da Divisão de Ordenamento do Território;

b) Promover a divulgação de informação pelas unidades orgânicas da 
Câmara Municipal, bem como para entidades externas e munícipes;

c) Promover a publicação e afixação de documentos nos diários 
oficiais e demais entidades externas, nas áreas da competência da uni-
dade orgânica, bem como o envio para publicação no sítio oficial da 
Autarquia;

d) Superintender a receção, classificação, registo, distribuição e ex-
pedição da documentação;

e) Garantir a organização do arquivo geral da documentação de acordo 
com as regras aplicáveis;

f) Garantir o funcionamento dos serviços de apoio geral;
g) Gerir as sugestões e reclamações dos serviços municipais;
h) Assegurar o exercício das competências nas áreas de recenseamento 

eleitoral, censos gerais, atos eleitorais e referendários, recenseamento 
militar e registo de cidadãos da União Europeia;

i) Coordenar o processo de instalação dos órgãos autárquicos;
j) Garantir o apoio técnico e administrativo à realização das sessões 

e reuniões do órgão deliberativo e executivo, respetivamente;
k) Colaborar e promover o apoio jurídico e de sistemas de informação 

e comunicação.

4 — Atribuições e competências às unidades orgânicas flexíveis de 
3.º grau:

4.1 — Divisão de Obras Municipais e Conservação
4.1.1 — A Divisão de Obras Municipais e Conservação é chefiada 

por um dirigente intermédio de 3.º grau, diretamente dependente do 
executivo municipal, competindo -lhe:

a) Desenvolver e executar as políticas e deliberações municipais no 
que concerne à organização, coordenação e execução de obras muni-
cipais e à gestão e manutenção de infraestruturas, equipamentos e vias 
de comunicação da responsabilidade do Município;

b) Comunicar ao órgão executivo as obras públicas necessárias ao de-
senvolvimento local, bem como as já efetuadas e as em curso, garantindo 
nestas últimas o cumprimento dos prazos de execução e projetos;

c) Manter atualizado os dados sobre o património edificado e redes 
viárias municipais;

d) Assegurar a fiscalização e o controlo técnico e financeiro das obras 
públicas municipais;

e) Promover e superintender a fiscalização de obras públicas muni-
cipais adjudicadas por empreitada;

f) Colaborar na elaboração de estudos técnicos que sustentem as 
opções de contratação de serviços externos, bem como nos processos 
de contratação pública de empreitadas;

g) Garantir a execução dos procedimentos de contratação pública 
de empreitadas;

h) Acompanhar a execução das empreitadas;
i) Garantir a conservação e manutenção dos equipamentos afetos à 

atividade municipal, dos edifícios que integram o património munici-
pal, administrados ou sob a competência do município, e a rede viária 
municipal;
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j) Garantir a execução de obras de interesse municipal, através dos 
meios técnicos e logísticos da Câmara ou em cooperação com outras 
entidades públicas e/ou privadas;

k) Apoiar tecnicamente as obras a realizar pelas Juntas de Freguesia;
l) Promover e garantir o estabelecimento de protocolos de cooperação, 

nas áreas da sua competência, com as Juntas de Freguesia, sem prejuízo 
dos demais legalmente firmados;

m) Verificar estudos prévios e projetos gerais de especialidades, para 
posterior lançamento a concurso público;

n) Assegurar a conservação e manutenção de espaços que nos termos 
legais sejam da responsabilidade da Câmara;

o) Apoiar tecnicamente os programas de apoio social da Câmara.

4.2 — Divisão de Ordenamento do Território
4.2.1 — A Divisão de Ordenamento do Território é chefiada por um 

dirigente intermédio de 3.º grau, diretamente dependente do executivo 
municipal, competindo -lhe:

a) Efetuar o planeamento da gestão urbanística do território, ocupação 
do solo e reabilitação e regeneração urbana;

b) Promover estudos e os planos municipais de ordenamento estra-
tégico;

c) Assegurar a execução dos instrumentos de gestão do ordenamento 
do território e acompanhar e coordenar a sua realização e revisão;

d) Efetuar o levantamento do património municipal edificado;
e) Garantir a recolha dos pareceres e informações técnicas necessárias 

à atuação da unidade orgânica;
f) Analisar estudos com impacto no território concelhio;
g) Garantir a execução dos processos de obras particulares, trânsito 

e mobilidade, publicidade e ocupação da via pública, toponímia e fis-
calização;

h) Garantir a execução dos processos de ambiente e saúde pública, 
educação ambiental e conservação da natureza, espaços verdes/jardins, 
cemitérios e mercados municipais, limpeza urbana e remoção de viaturas 
abandonadas na via pública.

5 — Atribuições e competências do Serviço Municipal de Proteção 
Civil:

O Serviço Municipal de Proteção Civil é chefiado por um dirigente 
intermédio de 2.º grau, diretamente dependente do executivo municipal, 
competindo -lhe:

a) Assegurar o funcionamento da comissão municipal de proteção civil;
b) Elaborar e manter atualizado o plano municipal de emergência e 

os planos especiais;
c) Colaborar com o Serviço Regional de Proteção Civil na organização 

de planos de proteção civil do Município;
d) Atuar preventivamente no levantamento e análise de situações 

de risco;
e) Promover ações de formação, sensibilização e informação às po-

pulações neste domínio;
f) Apoiar e coordenar as operações de socorro às populações atingidas 

por efeitos de catástrofes ou calamidades públicas;
g) Realizar estudos técnicos e simulacros com vista à identificação, 

análise e controlo das consequências dos riscos naturais, tecnológicos 
e sociais;

h) Coordenar e acompanhar as operações de proteção, prevenção, 
socorro e assistência, em especial em situações de acidente grave ou 
catástrofe;

i) Promover e coordenar as ações tendentes à reabilitação das áreas 
atingidas garantindo a reintegração social, o realojamento temporário 
e demais necessidades básicas das populações afetadas;

j) Planear e garantir o apoio logístico necessário aos agentes de pro-
teção civil;

k) Promover mecanismos de articulação e colaboração com todas 
as entidades públicas e privadas que concorram para a atividade de 
proteção civil;

l) Desenvolver os instrumentos de planeamento adequados à ativi-
dade de proteção civil municipal, bem como proceder à sua contínua 
monitorização e atualização.

6 — Considerando que o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável por força do n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei 49/2012, de 29 de agosto, estabelece que a comissão de serviço 
dos cargos dirigentes cessa por extinção ou reorganização da unidade 
orgânica, salvo se for expressamente mantida a comissão de serviço no 
cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda, determino a manuten-
ção das comissões de serviço dos dirigentes intermédios e 2.º grau, nos 
seguintes moldes:

a) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente 
intermédio de 2.º grau, da Divisão de Intervenção Social e Habitação, 

o qual transita para a Divisão de Desenvolvimento Social, unidade 
orgânica do mesmo nível e grau que lhe sucede.

b) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente 
intermédio de 2.º grau, da Divisão de Gestão Financeira.

c) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente 
intermédio de 2.º grau, da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, o 
qual transita para a Divisão de Recursos Humanos e Aprovisionamento, 
unidade orgânica do mesmo nível e grau que lhe sucede.

d) Mantém -se a comissão de serviço do titular do cargo dirigente 
intermédio de 2.º grau, da Divisão de Gestão Administrativa.

17 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Câmara 
de Lobos, Pedro Emanuel Abreu Coelho.
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 MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Regulamento n.º 498/2015
Ricardo Miguel Furtado Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Campo Maior, torna publico, que nos artigos 117.º e 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, e alterado pela Lei n.º 13/2000, de 20 de julho, pelo 
Decreto  -Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pela Lei n.º 15/2002, de 22 de 
fevereiro, pela Lei n.º 4 -A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto -Lei 
n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 
pela Lei n.º 18/2008, de 20 de janeiro, pelo Decreto -Lei n.º 116/2008, 
de 4 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de março, pela Lei 
n.º 28/2010, de 2 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de 
dezembro, e pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; e nos 
termos do n.º 3 artigo 81.º do Regime Jurídico do Sistema da Indústria 
Responsável aprovado pelo Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 
que por deliberação da Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 
29 de junho sob proposta da Câmara Municipal de 6 de maio do ano dois 
mil e quinze, foi aprovado o Regulamento Geral de Taxas Municipais 
(RGTM), cujo texto se publica em anexo o qual entra em vigor no dia a 
seguir a data da publicação na 2.ª série do Diário da República.

Mais informa que o Regulamento acima mencionado, encontra -se 
disponível no Portal oficial do Município de Campo Maior www.cm-
-campo -maior.pt.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente que assino e faço 
autenticar com o selo branco em uso nesta Câmara Municipal.

21 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara, Ricardo Miguel 
Furtado Pinheiro.

Regulamento Geral de Taxas Municipais

Preâmbulo
A reforma dos principais diplomas legais aplicáveis às autarquias 

locais concretizada através da aprovação, pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, do novo Regime Jurídico das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, e, pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, do novo 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, 
determinou a introdução de importantes alterações ao enquadramento 
jurídico das atribuições e competências das autarquias locais que importa 
materializar ao nível municipal num regulamento de taxas do município 
que, de forma sistematizada, clara e precisa agregue, em regra, todas as 
matérias objeto carecidas de regulamentação.

A reformulação do regulamento de taxas do Município é levada a cabo 
com a consciência de que as taxas constituem uma fonte de financiamento 
importante, mas, sobretudo, com a consciência de que elas constituem 
um de entre vários instrumentos de que a autarquia dispõe na prosse-
cução das suas políticas públicas locais, em áreas tão diversas quanto a 
proteção social, o ordenamento do território, o fomento económico ou 
a defesa do ambiente.

A elaboração do Regulamento Geral de Taxas Municipais é le-
vada a cabo também com a compreensão de que o Regime Geral 
das Taxas Municipais e a demais legislação aplicável aos atos 
sujeitos a tributação atualmente em vigor exige uma importante 
atualização das suas disposições e a simplificação radical da tabela 
que o acompanha.

O Regulamento Geral de Taxas Municipais propriamente dito é an-
tecedido de um articulado preambular contendo as regras instrumentais 
necessárias à boa aplicação, revisão e alteração. Entre outras soluções, 
prevê -se a revisão periódica do valor das taxas, com vista a garantir a 
sua permanente adequação ao custo ou valor das prestações dirigidas 
pela autarquia aos diversos interessados.


