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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;

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 deliberações 
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.

12 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Alcobaça, Paulo Jorge Marques Inácio, Dr.

209936477 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 13118/2016
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, torna -se público que foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Luís 
Pedro de Sousa Marques, na categoria de técnico superior, da carreira 
geral de técnico superior, para exercer funções na área de engenharia 
civil, auferindo a retribuição mensal de € 1.201,48, correspondente à 
2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 15, da 
tabela remuneratória única, com efeitos a 01 de outubro de 2016.

3 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

309922228 

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Declaração de retificação n.º 1051/2016
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 180,  de 19 de setembro de 2016, o edital da consulta pú-
blica do Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 
Associativo — RAMA, retifica -se que onde se lê «O Projeto de Regu-
lamento Municipal de Bolsas Sociais para o Ensino Superior.» deve 
ler -se «O Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 
Associativo — RAMA.»

21 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António João 
Feio Valério.

309880919 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 13119/2016

Convocação para realização da prova de conhecimentos do 
procedimento concursal comum para contratação por tempo 
indeterminado de um técnico superior, área de atividade 
qualidade.
Para os devidos efeitos e no cumprimento do disposto no artigo 32.º, 

conjugado com o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual, os candidatos admitidos ao pro-
cedimento concursal comum para a contratação de um técnico superior 
para a divisão de inovação sistemas de informação e qualidade, área 
de atividade de qualidade, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 50 de 11 de março de 2016, ficam por este meio 
convocados para a realização da Prova de Conhecimentos, que terá lugar 
no dia 24 de novembro de 2016, pelas 15H:30min, na sala da cantina da 
Universidade do Minho, sita no Campus de Gualtar, Braga.

Mais se informa que a lista de candidatos admitidos se encontra dis-
ponível na página eletrónica do Município www.cm -braga.pt, clicando 
de seguida em Município, Câmara, Recursos Humanos, Concursos, à 
data da publicação do presente aviso, bem como nos locais de estilo do 
Município (Balcão Único e Edifício da Praça Municipal).

7 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

309923054 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Regulamento n.º 963/2016

Regulamento de insígnias e medalhas municipais
Pedro Emanuel Abreu Coelho, Presidente da Câmara Municipal de 

Câmara de Lobos, torna público que, a Assembleia Municipal, em sessão 
ordinária realizada em 30 de setembro de 2016, ao abrigo do artigo 241.º, 
da Constituição da República Portuguesa, e no uso da competência 
conferida pela alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na atual redação, aprovou o Regulamento de insígnias 
e medalhas municipais, cujo projeto e proposta, foram aprovados pela 
Câmara Municipal, em reuniões realizadas em 16 de junho e 08 de 
setembro de 2016 respetivamente.
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Nos termos do artigo 139.º, do Código do Procedimento Administra-
tivo, publica -se o referido regulamento, cujo teor é o seguinte:

Preâmbulo
Em conformidade com os poderes regulamentares que lhes são atri-

buídos pelos artigos 112.º e 241.º, da Lei Constitucional, devem os 
municípios aprovar os respetivos regulamentos municipais.

Considerando que as condecorações Municipais têm por finalidade 
distinguir as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, 
que se notabilizem por méritos pessoais, por feitos cívicos ou que hajam 
patenteado exemplar dedicação à causa pública por assinaláveis serviços 
prestados e merecedores de público testemunho de reconhecimento e 
com os quais tenham dado o seu contributo, para o engrandecimento e 
dignificação do Município de Câmara de Lobos, e ainda funcionários 
do município pelo desempenho das suas funções.

Considerando que vivemos numa sociedade tendencialmente mais 
fechada em si mesmo, onde que por vezes ficam esquecidos valores 
essenciais tais como a solidariedade, a fraternidade, a partilha, a parti-
cipação, entre muitos outros.

Considerando que urge encorajar as pessoas, principalmente os mais 
jovens, a assumirem atitudes e valores que perdurem no tempo e que 
os dignifique como cidadãos bem como engrandeçam o concelho de 
Câmara de Lobos.

Considerando que o Município tem um papel fundamental no reco-
nhecimento e encorajamento destes valores no seio da comunidade, 
devendo agraciar e louvar as pessoas que se destacam de alguma forma, 
criando para o efeito o presente projeto de Regulamento para que esse 
reconhecimento seja feito de uma forma justa e transparente.

Assim, considera o presente Regulamento as disposições já refe-
ridas da Lei Constitucional, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
respetivas alterações, nos termos na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, e 
nos termos dos artigos 97.º a 101.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, que:

Em reunião de Câmara realizada em 19 de maio de 2016, foi aprovado 
o início do respetivo procedimento de elaboração, cujo período para 
apresentação de contributos e constituição de interessados decorreu 
entre 23 de maio a 03 de junho de 2016.

Em reunião de Câmara realizada em 16 de junho de 2016, foram apro-
vadas as disposições do Projeto de Regulamento, submetendo -o a consulta 
pública no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação no Boletim 
Municipal n.º 135, em edição extraordinária, de 21 de junho de 2016, 
cujo período decorreu entre 22 de junho a 21 de julho do mesmo ano.

Em reunião de Câmara realizada em 08 de setembro de 2016, foi 
aprovado a proposta de regulamento, e posterior aprovação por parte 
da Assembleia Municipal.

Em sessão da Assembleia Municipal realizada em 30 de setembro 
de 2016, foi aprovado o presente regulamento, nos termos da alínea g), 
do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 
redação.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Câmara 
de Lobos é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Cons-
tituição da República Portuguesa, bem como da alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento visa instituir e estabelecer as condições e o 
procedimento de concessão de distinções honoríficas, pelo Município 
de Câmara de Lobos.

CAPÍTULO II

Das medalhas municipais

Artigo 3.º
Distinções honoríficas

1 — As Medalhas Municipais são as seguintes:
a) Medalha de Honra do Município;

b) Medalha Municipal de Mérito;
c) Medalha Municipal de Bons Serviços e Dedicação Pública.

Artigo 4.º
Deliberação

1 — A concessão das Medalhas Municipais compete à Câmara, por 
escrutínio secreto, sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, 
devendo ser fundamentadas e, quando se refiram a funcionários, ins-
truídas com cópia da ficha cadastral e das informações do responsável 
do respetivo serviço, referente aos últimos três anos.

2 — A Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, as Juntas de 
Freguesia, os organismos oficiais localizados no Município, as asso-
ciações representativas de interesses profissionais, sociais, desportivos, 
económicos ou culturais, podem apresentar sugestões de agraciamento 
de pessoas singulares ou coletivas, pelo Município.

3 — As sugestões devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal, e incluir a identificação completa da pessoa ou entidade a 
agraciar, acompanhada de dados biográficos relevantes, bem como da 
devida fundamentação.

Artigo 5.º
Agraciamento a título póstumo

As medalhas de Mérito Municipal podem ser concedidas a título 
póstumo.

Artigo 6.º
Imposição das distinções honoríficas e diplomas

1 — As Medalhas deverão ser entregues em Cerimónia solene e 
sempre que possível no âmbito do Dia do Concelho.

2 — O registo dos agraciados com as Medalhas do Município cons-
tará dum tombo próprio e nele, em folhas individuais, haverá, de modo 
cronológico, o assento atualizado de todas as entidades singulares e 
coletivas distinguidas, não só agraciadas ao abrigo deste Regulamento, 
como anteriormente.

3 — Da concessão de Medalhas serão passados diplomas individuais, 
a assinar pelo Presidente da Câmara.

4 — Quando o agraciado seja funcionário Municipal em serviço 
ativo, será providenciado para que o mesmo registo conste também 
nos seus cadastros.

Artigo 7.º
Da Medalha de Honra do Município

1 — A Medalha de Honra do Município será de grau ouro e destina -se 
a galardoar pessoas, singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, 
que tenham prestado ao município de Câmara de Lobos serviços ou 
concedido benefícios de excecional relevância ou se tenham distinguido 
pelo seu valor em qualquer ramo da atividade humana ou, ainda, por 
relevante ato de coragem ou abnegação.

2 — A atribuição da Medalha de Honra do Município de Câmara de 
Lobos confere ao agraciado singular o título de “Cidadão de Câmara de 
Lobos” e à entidade coletiva de “Benemérita de Câmara de Lobos”.

3 — A Medalha de Honra do Município será usada do lado esquerdo 
do peito, à esquerda das condecorações nacionais e à direita de qualquer 
outra medalha.

Artigo 8.º
Da Medalha de Municipal de Mérito

1 — A Medalha Municipal de Mérito destina -se a galardoar quem 
tenha praticado atos de que advenham assinaláveis benefícios para o 
Município de Câmara de Lobos, melhoria das condições de vida da 
sua população, desenvolvimento ou difusão da sua arte, divulgação ou 
aprofundamento da sua história, ou outros atos de notável importância 
justificativos deste reconhecimento no campo social, humanitário, cul-
tural, económico, desportivo ou outros de notável importância.

2 — Destina -se ainda a galardoar, atos de coragem e altruísmo, pra-
ticados por cidadãos em nome e ao serviço de terceiros.

3 — Será de grau ouro, prata ou cobre, dependendo a concessão de 
cada uma delas do valor e projeção do ato praticado.

4 — Será usada do lado esquerdo do peito, à esquerda das condeco-
rações nacionais e da Medalha de Honra do Município, e à direita das 
restantes Medalhas Municipais e das condecorações estrangeiras que 
se usem do mesmo lado.

5 — A atribuição de um dos graus da Medalha Municipal de Mérito, 
não inibe o agraciado de, futuramente, poder receber outros de categoria 
igual ou superior.
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Artigo 9.º
Da Medalha de Bons Serviços e Dedicação Pública

1 — A Medalha de Bons Serviços destina -se a galardoar os funcio-
nários do Município que, no cumprimento dos seus deveres, se tenham 
revelado e distinguido exemplarmente pelo zelo, competência, decisão 
e espírito de iniciativa.

2 — Será de grau ouro, prata e cobre, dependendo a concessão de 
cada um destes graus da importância da função desempenhada e das 
qualidades demonstradas durante o tempo do exercício da função, con-
tendo as legendas.

3 — Terá, no anverso, o Brasão de Armas do Município e a legenda 
“Município de Câmara de Lobos” e, no reverso, a legenda “Bons Ser-
viços — C.M.C.L.”.

4 — Será usada do lado esquerdo do peito, à esquerda das condeco-
rações nacionais, da Medalha de Honra do Município e da de Mérito.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 10.º
Uso das medalhas

Os agraciados deverão fazer uso das suas insígnias em todos os atos e 
solenidades a que assistam de fato escuro ou de grande uniforme.

Artigo 11.º
Das Medalhas

1 — As Medalhas Municipais serão feitas nos seguintes materiais:
a) A Medalha de Honra do Município será cunhada em bronze maciço, 

dourado com ouro puro, com 35 mm de diâmetro, onde constará o Brasão 
de Armas do Município, com fundo esmaltado a azul ultramarino, e as 
legendas “Município de Câmara de Lobos”, no arco de círculo superior, 
e “Honra — C.M.C.L.”, no arco de círculo inferior, sendo revestidas com 
os seguintes materiais. No verso será inscrito o ano a que corresponde 
a condecoração.

b) À Medalha de Honra do Município corresponde uma insígnia de fita 
com 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, dividida 
longitudinalmente em listas iguais de cor azul e amarela, e orlada por um 
filete amarelo de 5 mm, passada por uma fivela de ouro que contenha 
os dizeres: “Honra — C.M.C.L.”.

c) As medalhas de Mérito e de Bons Serviços e Dedicação Pública 
serão cunhadas em bronze maciço, todas elas com 35 mm de diâmetro, 
contendo o Brasão das Armas do Município e as legendas “Município 
de Câmara de Lobos”, no arco de círculo superior, e a designação da 
condecoração atribuída, no arco de círculo inferior, sendo revestidas 
com os seguintes metais:

i) Grau Cobre — em bronze cobreado;
ii) Grau Prata — em bronze prateado;
iii) Grau Ouro — em bronze dourado.

d) Às medalhas de Mérito e de Bons Serviços e Dedicação Pública 
corresponde uma insígnia de fita com 5 centímetros de comprimento 
e 3 centímetros de largura, dividida longitudinalmente em listas iguais 
de cor azul e amarela, passada por uma fivela do mesmo metal da 
medalha e que contenha os dizeres “Mérito — C.M.C.L” e “Bons Ser-
viços — C.M.C.L.”, respetivamente.

2 — Todas as Medalhas Municipais serão fornecidas gratuitamente 
a quem forem atribuídas.

3 — A Câmara poderá decidir, em casos excecionais, a execução 
e atribuição de Medalhas dos graus prata ou ouro no metal respe-
tivo.

4 — O Presidente da Câmara poderá autorizar a execução de Meda-
lhas de grau prata ou ouro no metal respetivo, por pedido e a expensas 
do titular.

Artigo 12.º
Renúncia ou proibição do uso das distinções honoríficas

1 — Perdem o direito de usar as distinções honoríficas do Município, 
todos aqueles que:

a) Hajam expressamente renunciado ao seu uso.
b) Hajam sido condenados pela prática de crime doloso, em que 

tenha havido prejuízo para o Município, em pena de prisão efetiva, por 
sentença transitada em julgado.

c) Quando galardoados com a Medalha de Bons Serviços e Dedi-
cação, hajam sido arguidos em processo que tenham culminado com 
pena de demissão.

d) Em momento posterior ao da sua condecoração, hajam proferido 
intervenções públicas, que lesem o bom -nome do concelho de Câmara 
de Lobos.

Artigo 13.º
Intransmissibilidade do Direito ao uso das distinções

honoríficas Municipais
1 — O direito ao uso de qualquer das distinções previstas neste regu-

lamento é pessoal e não se transmite, nem entre vivos, nem por morte.
2 — Excetuam -se os casos das distinções a título póstumo, em que 

a condecoração atribuída, será entregue a representante ou familiar do 
falecido.

3 — Qualquer pessoa que fizer uso das Medalhas ou de seus distin-
tivos sem a eles ter direito, será, por mandado da Câmara entregue ao 
poder judicial.

Artigo 14.º
Interpretação e preenchimento de lacunas

As dúvidas suscitadas na interpretação deste Regulamento da Medalha 
Municipal ou outras situações decorrentes do estabelecido anteriormente 
serão resolvidas pela Câmara.

Artigo 15.º
O presente regulamento entra em vigor após publicação no Diário 

da República.
11 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Pedro Emanuel 

Abreu Coelho.
209935901 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Regulamento n.º 964/2016
Regulamento do Parque de Estacionamento

do Parque Marechal Carmona

Preâmbulo
Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo, o início do presente procedimento foi deliberado na reunião 
de Câmara de Cascais de 21 de março último, tendo a sua publicitação 
ocorrido no sítio da Internet do Município de Cascais em 31 de março 
de 2016.

Não se constituiu nenhum interessado, nos termos do artigo 100.º 
do CPA.

A presente alteração visa, no essencial e a par de alguns acertos 
de natureza meramente formal, permitir a celebração de protocolos 
com entidades que prestem serviços de interesse público por forma 
a poderem obter redução no tarifário em vigor, tendo-se também 
contemplado modificações que se prendem com a utilização de meios 
de pagamento eletrónicos e a criação de uma tarifa para abertura do 
parque fora de horas.

No que respeita à ponderação de custos benefícios das medidas pro-
jetadas, sempre se dirá que são medidas de boa gestão para períodos em 
que o Parque se encontre com lugares e ocupação deficitária.

Do ponto de vista dos encargos, as presentes alterações não impli-
cam despesas acrescidas, pois não se criam novos procedimentos que 
envolvam custos e das mesmas não resultam a necessidade de reforço 
dos recursos humanos afetos a estas atividades.

Assim,
Ao abrigo das competências que são atribuídas à Câmara Municipal 

de Cascais e à Assembleia Municipal de Cascais, respetivamente pelas 
alíneas qq) e rr) do n.º 1  do artigo 33.º e g) do n.º 1  do artigo 25.º, 
ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro, foi aprovada pela Assem-
bleia Municipal de Cascais na sua sessão de 30 de maio de 2016, sob 
proposta da Câmara Municipal de Cascais aprovada na reunião de 
9 de maio de 2016, a presente alteração, ao Regulamento do Parque 
de Estacionamento do Parque Marechal Carmona publicado em 20 
de setembro de 2013, que se traduz no aditamento dos números 6 e 7 
ao artigo 5.º e do n.º 2 ao artigo 15.º e na modificação dos artigos 7.º 
26.º 27.º e 28.º

30 de setembro de 2016. — O Vereador da Câmara Municipal, Nuno 
Francisco Piteira Lopes.


