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 FREGUESIA DE CANAVIAIS

Aviso n.º 16465/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchi-
mento de 1 (um) posto de trabalho, por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de uma assistente 
operacional (serviços exteriores), da carreira de assistente ope-
racional.
Nos termos e para efeitos do disposto no 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 a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados referente 
ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto 
de trabalho da carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente 
Operacional (Serviços Exteriores), aberto, mediante deliberação da Junta 
de Freguesia de 2 de janeiro de 2017, e aviso publicado na Bolsa de 
Emprego Público com o código de oferta OE201710/0258, bem como 
na página eletrónica da Freguesia de Canaviais, foi homologada por 
deliberação da Junta de Freguesia de Canaviais tomada na sua reunião 
ordinária de 22 de outubro de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício da Sede da Junta de Freguesia de Canaviais, e publicitada na 
página eletrónica desta autarquia em www.evora.net/jfcanaviais/

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Jeró-
nimo António Vaqueiro José.

311769944 

 FREGUESIA DE CURRAL DAS FREIRAS

Regulamento n.º 769/2018

Regulamento Intervenção Social de Apoio
à População Carenciada

A intervenção social visa prestar apoio aos agregados familiares com 
ou sem crianças, bem como a jovens e adultos e às suas famílias, com 
o objetivo de colmatar fragilidades sociais (situações de carência eco-
nómica; dificuldades de estruturação e organização familiar; situações 
de desemprego; problemas habitacionais, entre outras).

O objetivo da criação de um Regulamento desta natureza prende -se 
com a promoção da inclusão familiar, escolar e social dos residentes 
na Junta de Freguesia do Curral das Freiras, independentemente da sua 
nacionalidade, visando melhorar as qualidades de vida dos destinatários, 
fomentando a sua participação ativa na identificação de necessidades e na 
resolução dos seus problemas e envolvendo -as nos processos de inclusão.

É prioritário para a Junta de Freguesia do Curral das Freiras a área 
de Ação Social, pretendendo contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas em situação de vulnerabilidade e de exclusão social, 
prevenindo riscos e promovendo o desenvolvimento pessoal, a inclusão 
e coesão social.

As políticas de apoio à inserção social de pessoas em situação de 
desfavorecimento constituem uma prioridade para o Executivo da Junta 
de Freguesia do Curral das Freiras, que pretende, no âmbito das suas 
capacidades, contemplar ações de prevenção e reparação de fenómenos 
de exclusão social.

O combate à pobreza e exclusão social é, pois, uma das principais áreas 
de intervenção do Executivo da Junta de Freguesia, pelo que, através de 
políticas específicas, como a criação do presente Regulamento, constitui 
uma das vertentes da sua intervenção.

A presente proposta de Regulamento foi objeto de apreciação pú-
blica.

Assim, no uso das competências previstas pelos artigos 112.º, n.º 7, e 
241.º da Constituição da República Portuguesa e ao abrigo da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 9.º, bem como das alíneas h) e t) do n.º 1 do artigo 16.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, submete -se à apreciação e aprovação da Assembleia de 
Freguesia a seguinte proposta de regulamento:

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento de intervenção social de apoio à população 
carenciada na Freguesia do Curral das Freiras tem como objeto definir 
o regime de atribuição de apoio às pessoas singulares ou famílias, de 
uma forma justa e transparente, proposto anualmente nos planos de 
atividades da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — O presente regulamento destina -se à população em geral, desde 
que tenham residência própria e permanente na Freguesia do Curral das 
Freiras, independentemente da sua nacionalidade.

2 — Os Requerentes que beneficiam de apoios na área de intervenção 
habitacional na sua residência devem mantê -la na sua posse durante 
o período de 5 anos, sob pena de ser exigida a devolução do valor do 
apoio atribuído.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende -se por:
a) População carenciada — pensionistas, reformados, trabalhadores 

por conta de outrem ou trabalhadores por conta própria, cujos rendi-
mentos não ultrapassem os valores estipulados no presente regulamento;

b) Família carenciada — agregado familiar sem menores de idade 
cujos rendimentos mensais sejam iguais ou inferiores ao valor definido 
do ordenado mínimo regional;

c) Família carenciada — agregado familiar com menores de idade 
cujos rendimentos mensais sejam iguais ou inferiores ao valor de um 
ordenado e meio ao definido do ordenado mínimo regional;

d) Família carenciada — Pessoas singulares carenciadas — aquelas 
não integradas em agregado familiar, e cujos rendimentos mensais sejam 
iguais ou inferiores a pensão no valor € 207,01 para aqueles que não 
descontaram para o sistema da Segurança Social sujeito as alterações 
anuais e ainda aqueles cujos os rendimentos mensais sejam iguais ou 
inferiores a pensão no valor de; € 389,34 sujeito as atualizações anuais.

Artigo 4.º
Apoios de Intervenção Social

1 — O apoio na intervenção social a ser disponibilizado pela Junta 
de Freguesia será atribuído em conformidade com as necessidades de 
cada Requerente, a depender de avaliação a realizar pelo Executivo 
da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, nos termos do presente 
Regulamento.

2 — Os apoios a serem disponibilizados pela Junta de Freguesia são:
a) Material de construção e/ou outros similares, nomeadamente mão 

de obra, que contribuam para o melhoramento de moradias necessitadas;
b) Apoio ao nível de bens essenciais ao bem -estar dos requerentes, 

nomeadamente, na aquisição ou comparticipação ou outras formas, nos 
meios de sobrevivência, educação e/ou saúde;

c) Outros apoios que possam contribuir para o melhoramento ime-
diato na qualidade de vida dos requerentes, a decidir em cada caso pelo 
Executivo da Junta de Freguesia.

3 — Para os efeitos da alínea a) do número anterior, a mão de obra 
só será disponibilizada nos seguintes casos:

a) Pessoas idosas sem familiares, que vivam sozinhas;
b) Pessoas em situações de incapacidade física;
c) Pessoas que tendo familiares, estes não possuam aptidão nem 

capacidades para executarem as reparações de melhoramento.

4 — Nos casos em que os custos de intervenção habitacional or-
çamentado sejam elevados, limitando o orçamento anual do plano de 
atividade da Junta de Freguesia, ou que assumam uma intervenção 
com custos superiores ao orçamentado no plano de atividades, o apoio 
a ser disponibilizado será logístico, no sentido da Junta de Freguesia 
orientar e auxiliar o Requerente no recurso a outras entidades com mais 
capacidade de resposta à situação de intervenção.

5 — Nas situações previstas no número anterior, a Junta de Freguesia 
compromete -se a criar parcerias de colaboração com outras entidades, 
públicas ou privadas, de forma a dar as respostas necessárias ao Re-
querente.

6 — As intervenções de melhoramentos habitacionais deliberadas e 
posteriormente executadas deverão cumprir com os requisitos e licen-
ciamentos legais neste tipo de intervenções impostas pelo Município 
de Câmara de Lobos.

Artigo 5.º
Candidaturas aos apoios de intervenção social

1 — A candidatura aos apoios de intervenção social é feita através do 
preenchimento de requerimento próprio, existente na Junta de Freguesia 
e dirigidos ao Presidente do Executivo, devendo ser obrigatoriamente 
entregues na sede da Junta durante o seu período de funcionamento.
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2 — No requerimento a ser preenchido pelos Candidatos, no caso 
dos apoios à família, devem ser identificados os elementos do agregado 
familiar.

3 — Os requerimentos devem ser instruídos com os seguintes docu-
mentos com autorização para o efeito da candidatura;

a) Cópias dos documentos de identificação pessoal dos Requerentes;
b) Declaração e nota de liquidação do IRS;
c) No caso de apoios na área da saúde, cópia de relatório médico que 

comprove o estado de saúde debilitado;
d) No caso de apoios na área de intervenção habitacional, cópia do 

comprovativo da respetiva inscrição matricial das moradias no Serviço 
de Finanças competente, ou qualquer outro documento que comprove a 
respetiva titularidade da residência e do uso como habitação permanente, 
a apreciar pelo Executivo da Junta de Freguesia;

e) Nos casos de apoios na área de intervenção habitacional, sendo o 
imóvel pertencente a mais de um herdeiro, o herdeiro proponente apre-
sentar uma declaração dos restantes herdeiros à autoriza -o a candidatar -se 
a apoios habitacionais da Junta de Freguesia;

f) Outros documentos que o Candidato entenda que possam ser úteis 
na avaliação a ser realizada por parte do Executivo da Junta de Freguesia, 
nos termos do presente Regulamento.

Artigo 6.º
Validação das candidaturas

1 — Todas as candidaturas aos apoios de intervenção social dependem 
de validação para posterior avaliação.

2 — Após a entrega das candidaturas, na sede da Junta de Freguesia, 
será aberto um processo interno na secretaria, para cada família ou pessoa 
singular que requeira o apoio.

3 — No processo deverá constar a identificação dos Candidatos e o 
tipo de apoio a que se candidatam.

4 — Cada processo deverá ter um número de candidatura e a referência 
ao ano, aferido pela sua entrada na Junta de Freguesia.

5 — As candidaturas serão validadas, em reunião ordinária do Exe-
cutivo imediata à sua entrada.

6 — Só podem ser validadas as candidaturas cujos requerimentos 
estejam devidamente preenchidos e instruídos nos termos do artigo 5.º 
do presente Regulamento.

7 — Sendo validadas as candidaturas, o Executivo nomeará, na mesma 
reunião, o membro que avaliará a necessidade do apoio requerido.

8 — Para os efeitos do número anterior, pode ser nomeado mais do 
que um membro do Executivo.

9 — As candidaturas que não tenham os requerimentos devidamente 
preenchidos ou instruídos nos termos definidos no presente Regulamento 
serão automaticamente indeferidas na reunião a que alude o n.º 5 do 
presente artigo.

Artigo 7.º
Avaliação das candidaturas

1 — Após a validação da candidatura, a avaliação referida no n.º 7 do 
artigo anterior deverá ter lugar no prazo máximo de 90 dias.

2 — A avaliação a ser realizada pelo membro ou membros nomeados 
do Executivo para este efeito, deverá ocorrer na residência do Reque-
rente candidato.

3 — A avaliação no local deverá ser feita de forma a aferir das ne-
cessidades do apoio requerido.

4 — Na avaliação a ser realizada ao candidato, podem ser tomados 
em conta outros fatores considerados relevantes pelos membros do Exe-
cutivo avaliadores, tais como o número de filhos menores que existam 
no agregado familiar, condições estruturais das moradias onde residem 
os requerentes, entre outros.

5 — No caso de ser requerido apoio no âmbito da intervenção ha-
bitacional, nomeadamente material ou mão de obra, no momento da 
avaliação devem ser recolhidas fotografias da residência, incidindo estas 
sobre a parte a intervir, de forma a evidenciar a necessidade das obras, 
e serem as mesmas anexadas ao respetivo processo.

6 — Em caso de manifesta urgência ou de relevante dificuldade 
dos Candidatos, o prazo de 90 dias referido no n.º 1 do presente artigo 
poderá ser reduzido.

Artigo 8.º
Atribuição de apoios de intervenção social

1 — A conclusão da avaliação das candidaturas, nos prazos referidos 
no artigo anterior, serão obrigatoriamente comunicadas ao Presidente 
do Executivo da Junta de Freguesia, para efeitos de agendamento na 
Ordem de Trabalhos da deliberação de atribuição dos apoios a conceder 
na reunião ordinária do Executivo da Junta imediatamente seguinte.

2 — Caso o membro avaliador nomeado tenha sido o Presidente da 
Junta de Freguesia, deve este agendar a referida deliberação na Ordem 

de Trabalhos na reunião ordinária do Executivo da Junta imediatamente 
seguinte.

3 — A atribuição dos apoios deverá ser concedida, por delibera-
ção fundamentada, nas reuniões a que aludem os números anteriores.

4 — A deliberação que decida o deferimento da atribuição do apoio 
requerido deverá, igualmente, definir o momento da entrega, tendo 
em conta a manifesta urgência do Candidato e a disponibilidade de 
tesouraria.

5 — O apoio a atribuir às candidaturas que tenham sido deferidas, por 
deliberação a que se refere o n.º 3, pode transitar para o ano económico 
seguinte sem que o candidato tenha de preencher novo requerimento, 
contudo está sujeito a apresentar novos comprovativos de rendimentos 
atualizados, que ultrapassando aos valores definidos no presente regu-
lamento é motivo para indeferimento do processo;

6 — É motivo de indeferimento os requerimentos que excedam as 
disponibilidades financeiras da tesouraria da Junta de Freguesia, ha-
vendo lugar à aplicação do n.º 5 do artigo 4.º do presente Regulamento.

Artigo 9.º
Aplicação dos apoios de intervenção social

Para efeitos de verificação da correta aplicação dos apoios atribuídos 
no âmbito da intervenção habitacional, os membros do Executivo da 
Junta de freguesia deverão acompanhar o desenvolvimento das obras a 
serem executadas pelos requerentes, através de visitas aos terrenos dos 
candidatos beneficiados, devendo ser recolhidas fotografias das mesmas 
e serem anexadas ao respetivo processo.

Artigo 10.º
Direitos dos Beneficiários

1 — Os Beneficiários contemplados por deliberação do executivo 
têm o direito a que lhes sejam concedidos os apoios atribuídos e devi-
damente informados, nos termos da respetiva deliberação de atribuição.

2 — Os apoios atribuídos devem ser concedidos aos Beneficiários, 
logo que a Junta de Freguesia tenha a respetiva disponibilidade de 
tesouraria, por ordem cronológica de atribuição ou pelo seu caracter de 
urgência declarada como emergência social.

Artigo 11.º
Cessação dos Apoios

O direito aos apoios cessa nas seguintes situações:
a) Quando deixem de se verificar os requisitos de acesso aos apoios;
b) Quando sejam prestadas falsas declarações ou quando haja a prática 

de ameaças ou coação sobre algum membro do Executivo ou funcionário 
da Junta de Freguesia;

c) Quando seja omissa a perceção de apoios similares e equivalentes 
por outras entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrati-
vos, fora dos casos previstos no artigo 4.º do presente Regulamento;

d) As alterações suscetíveis de influir na modificação ou extinção das 
condições de acesso aos apoios;

e) A alteração de residência para outra freguesia;
f) A institucionalização em equipamentos financiados ou comparti-

cipados pelo Estado ou pela Região;
g) Por morte do beneficiário;
h) Quando haja discordância entre os herdeiros titulares da habitação 

a ser intervencionada e apoiada.

Artigo 12.º
Dever de Informação

O Executivo da Junta de Freguesia deve, obrigatoriamente, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados sobre a aplicação do presente Re-
gulamento aos membros da Assembleia de Freguesia.

Artigo 13.º
Dúvidas e Omissões

Todas as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e 
aplicação das normas do presente Regulamento serão resolvidas me-
diante deliberação do Executivo da Junta de Freguesia, de acordo com 
a legislação aplicável.

Artigo 14.º
Disposições Finais

1 — O presente Regulamento poderá, se assim entender o Executivo 
da Junta de freguesia, sofrer alterações que possam trazer benefícios 
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ao mesmo, sendo as mesmas remetidas para aprovação em Assembleia 
de Freguesia.

2 — O presente Regulamento vigora a partir do presente mandato.
3 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte após a 

sua aprovação em Assembleia de Freguesia.
4 — São revogados todos os Regulamentos que contrariem o presente 

Regulamento ou que disciplinem a mesma matéria.
27 de setembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia do 

Curral das Freiras, Manuel Salustino Gonçalves Jesus.
311744809 

 FREGUESIA DE MAFRA

Aviso n.º 16466/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 
de abril, torna -se público que alista unitária de ordenação final relativa 
ao procedimento concursal aberto para preenchimento de um posto de 
trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária dos 
trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, publicitado na Bolsa de Emprego Público, Código 
OE201806/0881, da carreira/categoria de Assistente Operacional/As-
sistente Operacional, foi homologada em reunião de Órgão Executivo 
no dia 03 de setembro de 2018. A referida lista encontra -se publicitada 
em local visível e público nas instalações da sede da Freguesia de Ma-
fra, Avenida 1.º de Maio, n.º 1 2640 -455 Mafra e na página eletrónica 
http://jfmafra.pt/

26 de outubro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Mafra, Maria de Fátima Caracol.

311767416 

 FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Aviso n.º 16467/2018

Regulamento do Transporte Solidário

Joaquim Marques da Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de 
Mina de Água, torna público e para efeitos do artigo 139.º do Código 
Procedimento Administrativo, que a Assembleia de Freguesia de Mina 
de Água aprovou, sob proposta da Junta de Freguesia, na sua sessão 
ordinária de 27 de junho de 2018, o Regulamento de transporte solidário, 
cujo texto integral se publica abaixo. Mais se informa que o mesmo 
se encontra disponível para consulta nos lugares de estilo da Junta de 
Freguesia e em www.jf -minadeagua.pt.

24 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Mina de Água, Joaquim Marques da Rocha.

Artigo I

Enquadramento

No âmbito das atribuições e competências que lhe são delegadas, na 
área sociocultural, a Junta de Freguesia de Mina de Água cria o serviço 
de Transporte Solidário, destinado à população mais vulnerável e/ou 
que se encontra em situação de carência sócio económica.

Artigo II

Âmbito

O presente documento estabelece as regras de funcionamento do 
Transporte Solidário.

Artigo III

Natureza do apoio

Este serviço destina -se ao transporte organizado e gratuito da po-
pulação, prioritariamente para serviços de saúde (e também outros de 
caráter público) dentro e fora do concelho da Amadora, até um limite 
geográfico máximo de 25 km do centro de freguesia.

Artigo IV
Destinatários

Podem beneficiar do serviço de Transporte Solidário todos os residen-
tes na freguesia que se encontrem em situação de carência socioeconó-
mica (de acordo com os critérios definidos no âmbito da ação social) e 
que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos:

a) Possuam autonomia física e intelectual, que possibilite a utilização 
autónoma do transporte e dos serviços a que se dirige;

b) Forneçam todos os meios legais de prova que sejam solicitados, 
para apuramento da situação económica e social de todos os elementos 
que integram o agregado familiar.

No caso do transporte de crianças, estas deverão ser, obrigatoriamente, 
acompanhadas por um adulto responsável.

Artigo V
Critérios de seleção

A seleção dos utentes será efetuada com base na realização do cálculo 
do rendimento per capita do agregado familiar tendo por base a seguinte 
fórmula de cálculo:

R = RF – D
 N

R: Rendimento per capita
RF: Rendimento Mensal líquido do Agregado Familiar
D: Despesas Fixas elegíveis
N: Número de pessoas do Agregado familiar

De acordo com a legislação em vigor considera -se que o individuo/
família se encontra em situação de carência socioeconómica quando o 
rendimento per capita é inferior ao valor da pensão social de velhice, 
em vigor.

Artigo VI
Inscrição e análise do processo

1 — O pedido de Transporte Solidário efetua -se do seguinte modo:
a) Preenchimento da ficha de inscrição pelo próprio, representante ou 

por técnico de referência da entidade que o apoia de forma regular;
b) À ficha de inscrição deverá ser anexa cópia dos seguintes docu-

mentos:
Cartão de Cidadão (ou BI, NIF e Cartão de Utente) ou Autorização de 

residência de todos os elementos do agregado familiar (com indicação 
expressa de que autorizam a cópia destes documentos);

Comprovativos de rendimentos mensais de todos os elementos que 
constituem o agregado familiar (salários, pensões, subsídios, …);

Declaração de IRS de todos os elementos do Agregado Familiar 
ou Declaração das Finanças em como está/estão isento (s) de efetuar 
declaração de IRS;

Comprovativos de despesas: renda e outros encargos com a residência 
de família, água, eletricidade, gás, transportes, telefone, medicação e 
comparticipação em respostas sociais (centro de dia, centro de convívio, 
Serviço de Apoio Domiciliário, ERPI, creche, Ji,…);

Relatório médico (se aplicável);

2 — A entrega da documentação acima referida deverá ser efetuada 
na Sede da Junta de Freguesia de Mina de Água, ou suas delegações, 
de forma presencial;

3 — Após a entrega de toda a documentação, o pedido será analisado 
pela equipa técnica responsável no prazo máximo de 10 dias úteis, 
período após o qual o utente será informado por carta ou telefone da 
resolução do processo.

Artigo VII
Monitorização e Avaliação

1 — O Transporte Solidário será monitorizado e avaliado mensal-
mente de modo a analisar o seu fluxo de funcionamento, devendo ser 
disponibilizado mensalmente à Câmara Municipal da Amadora relatório 
dos pedidos efetuados e transportes realizados até ao 10.º dia útil do 
mês seguinte;

2 — No final de cada ano civil será elaborado o seu relatório de 
atividades.

Artigo VIII
Direitos dos utentes

Os utentes, utilizadores do transporte solidário, têm direito a:
a) Ser transportados de forma segura e responsável;
b) Ter acesso ao conjunto de normas de funcionamento em vigor;


