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em Geografia Fisica e Ordenamento do Territorio; Jnstituto de Geografia
e Ordenarnen to do Terntorio da Universidade de Lisboa.
Experiencia Profissional:
Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da Camara entre
2 de novern bro de 2009 e l Ode outubro de 20 13;
lnvestigador do Nucleo de Investigacao Coastal and Fluvial Systems:
Dynamics, Euviroumental Changes and Management (SLlF) do Centro
de Estudos Geog raficos - Instituto de Geografia e Ordenamento do
Territorio da Universidade de Lisboa, entre 2006 e 20 10;
Formador de formacao tecno logica no curso EFASec undario (Educa
cao e Formacao de Adultos) - Tecni co de Turismo Ambiental e Rural
na Associacao Terras Dentro - Associacao para 0 Desenvolvimento
lntegrado, em 2009;
Bolseiro de lnvestigacao no Projeto " Recuperacao biofisica do cordao
dunar entre Peniche e 0 Baleal" na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, em 2008;
Docente da disciplina de Sistema Climatico e Climas da Terra, da
Licenciatura em Geogra fia no Departamento de Geografia da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, entre 2006 e 2007;
Boiseiro de investigacao do Proj eto Cardune - Dunas Carbonatadas
como Indicadores Paleoclimaticos no Litoral Porrugues - POCICTE
-G EX/59643/2004 no Centro de Estudos Geograficos da Universidade
de Lisboa, entre 2006 e 2007;
lnvestigador Estagiario durante 6 meses na area de Climatologia/
Ecologia Urbana no Geographisches Institut, Humboldt - Universitat
zu Berlin, em 2006;
Colaborador no Programa de Desenvolvimento Comunitario Urbano
no Centro de Estudos Geograficos da Universidade de Lisboa, entre
2004 e 2005.
II de outubro de 20 13. -

0 Presidente da Camara, Bernardino

Antonio Benga linha Pinto .

307593868
Aviso n.? 2564/2014
Cessacao de relacao juridica de em prego publico
Em cumprimento do disposto na alinea d) do n.? I do artigo 37.° da
Lei n." 12-Al2008, de 27 de fevereiro, na sua atual redacao, toma-se
publico que, por despacho da direcao da Caixa Geral de Aposentacoes
de 29 de novembro de 2013, foi concedida a aposentacao ao trabalha
dor Manuel Joaquim Guisado, contratado por tempo indeterminado na
categoria de Assistente Operacional com a posicao remuneratoria I,
nivel rernuneratorio I
Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, datado de
19 de dezembro de 20 13, este trabalhador foi desligado do service no
dia I de Janeiro de 20 14.
3 de fevereiro de 20 14. -

0 Presidente da Camara, Bernardino

Antonio Benga linha Pinto.

307594191

MUNiCiPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO
Regulamento n." 74/2014
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, presidente da Camara Municipal
de Vila Franca do Campo, LOrna publico que a Assembleia Municipal de Vila
Franca do Campo, em sessao ordinaria realizada no dia 12 de dezernbrode
2013,aprovou, sob propostada Camara Municipalde Vila Franca do Campo,ao
abrigodo disposto nas disposicoes conjugadasdosartigos 25.°, n." I, alinea g),
33.°, n.? 1,a1ineas k)e v) da Lei n." 7512013, de 12 desetembro, 0 Regularnento
do Fundo de Ernergencia Social, do Municipio de Vila Franca do Campo.
12dedezembrode 2013. - 0 PresidentedaCiimara, Ricardo Rodrigues.
Regulamento Fundo de Emerqencia Social
Prearnbuio

Perante a conjuntura econo rnica que 0 pais vive com reflexes sociais
graves para os agregados familiares com menores recursos economicos.
Perante 0 acrescimo de pedidos de apoio social, a autarquia, por parte
de familias que visam em primeira instancia acudir aos bens de consume
essenciais (eletricidade, agua e gas), cuidados de saude (medicamentos,
consultas, ajudas tecnicas e meios de auxilio ao diagnostico), habitacao

e educacao.

Perante a realidade de carencia econornica do concelho urge uma
intervencao com carater urgente que atenue as dificuldades economicas
e sociais da popul acao mais desfavorecida.
A Camara Municipal de Vila Franca do Campo, no ambito das suas
competencias em materia de acao social, previstas na alinea v do n." I do
artigo 29.° da Lei n." 75/20 13, de 12 de seternbro, pretende reforcar a sua
intervencao no combate a pobreza e exclusao social prestando apoio as
familias em situacao de carencia economica devidarnente demonstrada.
Para 0 efeito, torna-se fundamental criar um instrumento legal como
o Fundo de Emergencia Social que, perante situacoes de ernergencia
social, permita ao municipio responder de forma celere e e ficaz.
o Fundo de Emergencia Social deve ser urn contribute para a melhoria
das co udicoes de vida dos municipes do co nce lho, no atua l con tex te
soc ioeco nornico do pais.
Pelo presente regulam ento defin e-se a natureza do apoio, os be
neficiarios, as areas de interven cao, as co ndicoes de elegibilidade de
acesso ao fundo, os direitos e obrigacoes das partes envo lvidas e os
seus procedimentos.
Artigo 1.0
Objeto

o presente regulamento visa determinar as regras de acesso aos apoios
sociais a conceder pela Camara Municipal de Vila Franca do Campo no
ambito do Fundo de Ernergenci a Social
Artigo 2°
Natureza do ap oio
I - Os apoios previstos no Fundo de Ernergencia Social tern natureza
pecuniaria, mas nao se concretizana entregadiretade dinheiro, mas sim para
pagamentode faruras que se enquadrem no elenco de generos previamente
identificados por !ista proposta pelo membro do executivo municipal com
a competencia da area social e despacho do Presidente da Camara que a
aprova,podendoa listade generosser a1terada com 0 mesmo procedimento.
2 - Os montantes a atribuir serao sob a forma de subsidio e serao de
terminados de acordo com os procedimentos previstos neste regulamento.
3 - Os apoios a conceder sao direcionados para bens de consumo
essenciais - eletricidade, ag ua e gas - , bens alimentares, cuidados de
saude - medicamentos, consultas, ajudas tecnicas e meios de auxilio
ao diagnostico - , habitacao e educacao.
4 - Os apoios podem sercomplementaresa OUIroS que 0 beneficiario esteja
a usufruirquando os mesmos se revelem cornprovadamente insuficientes.
5 - Os apoios previstos podem ter, exceci onalmente carater tern
porario, ate ao maximo de tres rneses, seguidos ou interpolados, em
situacoes especificas na area da saude, educacao ou da habitacao do
mercado privado.
Artigo 3.°
Co nceitos
Para efeitos de aplicacao das presentes normas considera-se:
I - Agregado familiar, 0 conjunto de pessoas que vivern em regime de
cornunhao de mesa e habitacao, constituidapelos conjugesou por quem viva
em condicoesanalogasaosconjuges, nos termos do artigo2020do c6digocivil
e da Lein." 7/201I, de 1I de maio, e pelos parentes ou armsem Iinha reta ou
ate ao terceiro grau da linha colateral, bem como pelas pessoasrelativarnente
as quais, por forca da lei, haja obrigacao de convivencia ou de alimentos:
2 - Situacaode carenciaeconomics, agregados fami liaresou individuos
isolados, com idade igualou superior a dezoito anos, em siruacao de autono
mia socioeconomica, cujos rendimentosper capita, depois de deduzidas as
despesas fixascom habitacao e saude, devidamente comprovadas, nao sejam
superiores ao valor mensaI da pensao social do regime nao contributivo
da seguranca social, determinado anualmente por diretiva governamental;
3 - Ernergencia social, situacao de carater agudo e pontual, de gravi
dade excecional que ponha em causa a satisfacao dos mais elernentares
direitos de saude e subsistencia;
4 - Rendimento mensal, todos os recursos do agregado familiar,
proveniernes de trabalho, pensoes, prestacoes complementares, subsi
dios de desernprego, subsidio de doenca, indemnizacoes ou prestacoes
mensais de seguradoras, pensoes de aIimentos, ou quaisquer outros
traduziveis em numerario;
5 - Rendimento per capita, a soma dos rendimentos Iiquidos mensais
auferidos por todos os elementos do agregado familiar a dividir pelo
numero de elementos.
Artigo 4°
Beneficiarios
Podem beneficiar aos apoios previstos neste regulamento todos os
municipes residentes no concelho que satisfacam os seguintes requisitos:
a) Residentes de carater permanente no concelho de Vila Franca do
Campo e recenseados numa das suas freguesias, salvo raras excecoes
desde que devidamente fundamentadas;
b) Ter mais de dezoito anos de idade;
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c) Disponibilizar toda a documentacao necessaria prevista no presente
.
regul amento (arti go 5.°);
d) No caso de 0 requerente ser inquilino de irnovel pertencente ao
parque habitacional do municipio devera ter a situ acao da renda mensal

regularizada;
e) Pertencer a urn agregado familiar em situacao de carencia econo
mica e social precaria cujos rendimentos per cap ita, dep ois de deduzidas
as des pes as fixas com a habitacao e saude, devidamente comprovadas,
nao sejam superiores ao valor mensal da pensao social do regime nao
contributivo da seg uran ca social , determinado anualmente por diretiva
govemamental .
Artigo 5.°

Slnatizacao de sltuacoes de emergencia social
Qualquer cidadao e ou entidade local encontr a-se em condicoes de

despesas relat ivas a tarifas de suspensao e reinicio da ligacao de service s
por incurnpriment o, que na o tenha origem em ato crim inoso;
b) Dc spe sa s escol ares para casos pontuais de caren cia e que afeta a
permanencia das criancas nos estabelecimentos escolares e Atl 's;
c) Despesas de saude, nomeadamente medicamentos e tratamentos
medicos, em casos de doencas cronicas, ou que obrigue a tratamento
prolongado e ininterrupto, quando prescritos atraves de receita medica ;
d) Despesas resultantes de situacoes excecionais e extem po raneas
que sejam prementes. para 0 bem-estar do individuo e do agregado
familiar, que deverao ser devidarnente fundarnentadas e ana lisadas pelos
services de acao social ;
e) Despesas de habitacao relativas a incurnprimento do credito para
aquisicao de habitacao pr opria permanente ou de arre nda me nto de
habitacao , para residencia permanente do mercado priv ado .

efetuar a sinalizacao da situacao de ernergencia social junto do Gabinete
da A<;;ao Social da autarquia.

Artigo 8.°

Artigo 6.°

Duracao do apoio

Instrucao do pedido de apoio

O s apo ios concedidos ao abrigo do presente regularnento tern carater
pontual e encontram-se sujeitos ao disposto do artigo seg uinte cessando
a 31 dez embro a cada ano civil.

I - 0 pedido de apoio deve ser instruido em formulario proprio
fomecido pelos services da autarquia e entregue nos servicos de acao
soci al.
2 - 0 formulario devera ser acompanhado dos seguintes documentos:
2.1 - Fotocopias dos documentos de identificacao do individuo e
de tod os os membros do agregado familiar ;
2.2 - Atestado de residencia, atualizado, emitido pela junta de
freguesia, e no qual conste confirma cao da constituicao do agregado
familiar;
2 .3 - Foto co p ias dos documentos co rnpro va ti vos referentes aos
rendirnentos mensais de todo s os elementos do agregado familiar, de
signadamente :
i) Ordenados, salarios ou outras remuneracoes ;
ii ) Rendas ternporarias e vitalicias :
iii) Pensoes de reforma, de aposentac ao, velhice , invalidez ou outras;
iv) Qu aisquer outros subsidios (desemprego , pensao de alimentos,
bolsas de estudo ou investigacao. RSI ou outros de direito)

2.4 -

Fotocopia comprovativa das despesas , designadamente:

i) De spe sas com saude incluindo medicamentos e o u tratamentos de

uso continuado, de sde que com prescricao medica ;
ii ) Despesa s relativas a credito para aquisicao de habitacao propria
permanente ou de spesas relativas a arrendamento de habit acao ;
iii) De spe sa s com creche e ou Atl 's;
iv ) Despesas com agua, eletricidade, gas

2.5 - Declaracao emitida pelo Centro de Emprego no caso de 0
individuo , ou outros membros da famili a se encontrarem em siruacao
de desemprego;
2.6 - Declaracao, sob compromisso de honra do requerente, da
ver acid ade de todas as declaracoes prestadas na instrucao do processo.
3 - A Camara Municipal de Vila Franca do Campo (CMVFC) po
der a, para efeitos de analise dos pedidos de apoio e em caso de duvida
sobre a situacao de carencia, desenvolver diligencias cornplementares
que considere adequadas ao apuramento da situacao socio econornica
do agregado familiar, nomeadamente junto dos services de a<;;ao social
do concelho, ou solicitar outros elementos e meios de prova que se
entenda m necessaries .
4 - 0 requerente fica obrigado a co m unicar C MVFC quaisquer
aheracoes da in forma cao constante no s documentos referidos no n." 2
e qu e ocorram no decorrer do processo de atribuicao dos apoios, no
prazo maximo de 15 dias.
5 - A pes inicio do processo de ca ndidatura 0 requerente tern 15 dias
ute is para entregar todos os documentos sol ic itado s, sob pena do processo
ser indeferido , salvo atraso da responsabilidade de entidade terceira .
6 - A prestacao de falsas declaracoes ou a omissao culposa de in
formacoes relevantes para 0 processo, por parte do requerente, resultara
no indeferirnento ou anulacao com devolucao dos valores entretanto
recebidos , dos apoios previstos neste regul amento .
7 - No caso de utilizacao indevida do apo io concedido 0 reque
rent e fica obrigado a devolucao dos valore s recebidos e penalizado de
re correr a este fundo no periodo de urn ano, a con tar da data do pedido
de apo io .
Artigo 7.°

a

Despesas com participadas

Artigo 9.°
Valor maximo do apoio
I - Em conformidade com 0 grau de carencia economica verificado,
o apoi o a conceder a cada individuo , salvo excecoes devidamente fun
damentadas, pod era ter 0 valor maximo do sa lario minimo regional em
vigor naquele ano c ivil.
2 - Cada agregado pod er a beneficiar de varies apoios pontuais,
por ires vezes, ale ao montante maximo previsto no numero ante rio r,
sa lvo exce coe s de vidamente fundarneruadas por deliberacao da Camara
Munic ipal .
Arti go 10.0

For mas de pagamento
I - 0 pagamento do montante atribuido esta sempre condicionado
a apresentacao dos comprovativos previos de despesa e enquadrados
na lista referida no artigo 2.°
2 - 0 ben eficiari o fica obrigado a confirmar por apresentacao de
fatura ou outro documento comprovativo, no prazo limite de 15 dias,
que 0 montante atribuido foi aplicado para 0 fim que foi aprovado.
3 - 0 apoio co nced ido e pago diretamente pelos servicos de tesou
raria da C M VFC em numerario ou em cheque.
Artigo 11.°
Apreciacao dos pedidos de apoio
I - A rececao, anal ise e acompanhamento dos proce ssos de atribuicao
de apoio no ambito do presente regulamento sera da responsabil idade
dos services tecnicos do gabinete de acao socia l da Ca mara Municipal
de Vila Franca do Campo.
2 - Sempre que se justifique sera solicitada informacao e colabora
cao dos services de acao social de Vila Franc a do Campo ou de outras
instiruicoes o u services.
Artigo 12.0
Decisao
I - A de cisao sobre 0 processo deve ser tomada no prazo de 15 dias,
contados a partir da data da rececao do pedido no s serv ice s competentes,
desde que de vidarnente instruidos.
2 - A decisao final da aprovacao de atri buicao do apoio e da inteira
responsab ilidade do executivo carnarario , competencia essa que pode
ser delegada.
3 - Na eventualidade de urn agregado ter beneficiado rna is de uma
vez do Fundo de Emergencia So cial , e per ante escassez de verbas do
fundo , dar-se-a prioridade aos agregad os que nunca beneficiaram, bern
como ao s inscritos em program a de s uce sso escolar.
4 - A decisao fica condicionada a disponibilidade da verba existente no
Fund o de Emergencia Social
Artigo 13.°

As de spe sas comparticipadas pelos apoios financeiros atribuidos ao
abrigo deste regulamento sao :

Confidencialidade

a) Pag amento pontual de ben s al irnentare s, ate 5 % do valor max imo
do apo io, de incumprimentos da agu a, da luz e do gas e de quai squer

Em todo 0 processo desenvolvido ao abrigo do presente regulamento
ser a sa lvag ua rdado 0 sigilo referente a vida privada dos beneficiarios.
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MUNiCipIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Artigo 14.°
Duvid as e om issoes
Os casos om issos e as duv idas s usci tadas na interpretacao e apli cacao
do presente regulamenio, que nao possarn ser resolvidas pelo recur so aos
criteri os legais de interpretacao e integ racao de lacunas, sao decididas
pelo President e da Camara Mun ic ipal de Vila Franca do Campo, sem
prejui zo do recur so pa ra a Camara Municipal.
Artigo 15,°
Entrad a em Vigor

o presente regul amento entra em v igor no dia seguinte ao da sua
publi cacao nos termos legais.
S ~ nh.O l"

axreo .

Pr e .~ d ent ~

Av iso n." 256512014
Em cumprimen to com 0 d isposto no artigo 37 .° da Lei n." 12-A/2008,
de 27 de feverei ro, torna-se publ ico que cessou, a relacao juridica de
em prego , por aposentacao, a trabalhadora Teresa Cos ta Amorim Ma
Iheiro , ass isten te operac iona l, desl igado do service em I de novem bro
de 2013.
3 1 de j aneiro de 201 4. - 0 Pres ide nte da Ca mara Muni cipal , Joiio
Fernando Brito Nogueira ,
30 7592 863

MUNiCiPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

d'" CAlIl4ra

HWl i.c i pa l

Aviso (extrato) n.o 256612014

Reque rl9ntl9 '

Para os devidos efei tos se lorna publico que , por meu despacho de
30 de dezern bro de 20 13, e no uso das cornpetencias que me confere
a alinea a) do n.? 2 do artigo 68,° da lei n.? 169/99, de 18 de setembro ,
alterada e republicada pe la Lei n." 5-AI2 002, de II de janeiro, e nos
termos do disposto no artigo artigo 2.°, n.? 2 da Lei n.? 49/201 2, de 29
de agos to e do artigo 27.° da Le i n.? 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
repu blicada pe la Lei n.? 5 1/2005 , de 30 de agosto, n." 64- A/2008 , de 31
dedezembro , n.? 3-B/20 IO. de 29 de abril, n.? 64/20 II de 22 de dezembro
e n." 68/20 13, de 29 de agosio, foi nom ead o, em regim e de s ubs titu icao,
Bruno Miguel Martins lnaci o, para 0 ca rgo de dire cao interm edi a de 2.°
grau, Chefe de Divisilo da Divisiio da Cultura e Patrim onio Hist or ico.
o des pac ho produz e feitos a OJ de j ane iro de 20 14.
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2 1 de janei ro de 20 14. 
Filipe Soromenho Comes.

0 Presidente da Ca mara Muni cip al, Luis
307558268
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Mobilidade intcrn a na modalidadc intcrcatcgorias
Para os devi dos efei tos e em cumprimento do n.? I do arti go 37,° da
Lei n." 12-A/2008, de 27 de fever eiro, torna-se publico que a Junta de
Freg uesia de Pinha l Novo , em reuniao extraordinaria realizada em 30
de j ane iro de 20 14 de libero u, nos ternos dos artigos 60° e 62,° da j a
men cionada Lei n.? 12-AI2 008, a mobilidade interna na modalidade
intercategor ias do trabalhador do mapa de pessoal desta Junta de Fre
gues ia, Jo rge Hurnb ert o Pera lta de Ol ive ira na categoriafcarreira de
Encarregado Ope rac iona l, pe lo pe riodo de 18 meses .
6 de fevereiro de 20 14. Fernandes Lagar to.

_

0 Pres ide nte da Junta, Manu el Joaquim

30 76095 16

307602703

Ao abr igo do disposto nos estatutos da Fundacao Luis de Molin a FP,
publicados no Diorio do Republica, 2.' serie, n.? 231, de 28 de novembr o
de 20 13, conjugado com os artigos 57,° n.? 2 e 53,0 n.? 1 da Lei n." 24/20 12
de 9 de jul ho, que aprovo u a Lei-Q uadro das Funda'<5es, artigo 2 1.° n.o I
alinea a) e n.o 6 da Lei n,o 3/2004 , de 15 de janeiro e artigos 35,° a 4 J ,0 do
Codigo do ProcedimentoA dministrativo, 0 Conselho Diretivo da Funda'<iio
Luis de Molina Fp, deliberou, em reuniiio realizada em 20 de dezem bro de
2013, delegar no seu Vice-presidente, Rui Manuel Gon'<3lves Pingo, com a
faculdade de subdelega'<iio, competencias para a pnitica dos seg llintes atos:
1 - A provar 0 plano de mapa de fer ias e alilOriza r as alt eral;Oes.
2 - A utoriza r 0 gozo e a ac um ulal;iio de ferias.
3 - Just illcar ou injustillca r faltas do pesso al da Fund al;iio.

4 - Aut ori zar a util izaca o de v iatura propri a nas des locacoes em
serv ice que decorrarn em territorio nacion al, ass irn como a real izacao de
despesas co m 0 pagame nto dos respeti vos a bonos , que forem devidos .
5 - Aut orizar a utili zacao de viaturas da Fundacao .
6 - Autorizar a despesa, a inscricao e parti cipacao do pessoa l em
congresses , se rninarios, formacao ou outras iniciativas serne lha ntes
real izadas em territorio nacional.
7 - Adjudi car e autorizar a realizacao de despesas com locacao e aqui 
sil;ilo de bens e servi'<Os ate ao montante de €5 .000,00 (cinco mil euros),
bern como a decisiio de contrata'<iio e a outorg a dos respetivos contratos,
A prese nte delegal;iio de competencias produ z efe itos desde 2 de ja
ne iro de 20 14, lIcando por este meio ratifi cad os todos os atos praticados,
desde aq uela data, pelo Vice-presidente da Fundal;ilo Luis de Mol ina FP,
q ue se incl uam no ambito das competencia s ora delegad as.
13 de janeiro de 20 14.  0 Presidente do Conse lho Direti vo, Manuel
d 'Orey Canu la d'Abre u.
30759672 7
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FUNDACAo LUIS DE MOLINA FP
Dellberacao (extrato) n.o 381/2014

