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13. I - Em todos os procedimentos concursais, e 0 primeiro vogal 
efetivo quesubstituira 0 presidente do JUri nassuas faltase irnpedimentos. 

14 - Formalizacao das candidaturas (Ref A- F): As candidaturas 
devem ser fonnalizadasmediante 0 preenchirnento do tormulario tipo, urn 
por cada procedimento concursal, de usa obrigatorio, devidamente daiado 
e assinado,disponivel na Seccaode Atendimento ao Municipe e no site do 
Municipio de Resende, in http://wwwcm-resende.pt. A apresentacao da 
candidatura e efetuada por correio registado, com aviso de rececao, rerne
tida ao Presidente da Camara Municipal de Resende (Av, Rebelo Moniz, 
4660 - 212Resende), ate ao fim do prazo fixado no preemie deste aviso 
ouentregue pessoalmentenaSeccao deAtcndirnento ao Municipe,entre as 
9:00 eas 17:30. Naosao aceitescandidaturasenviadasporcorreio eletronico. 

14.1 - As candidaturas devem ser instruidas com os seguintes docu
mentes, sob pena de exclusao: [al formulario tipo de candidatura (corre
tamente preenchido e assinado); [b] comprovativo (fotocopia simples ou 
autenucada) do certiticadode habilitacees literarias ou de outro documento 
legalmente idonco; [cl cornprovativo (fotocopia simples ou autenticada) 
da carta de conducao; [d] declaracao auternica de vinculo (ernitida pelo 
service a que 0 candidato pertence, datada em momento coinciderue 
com 0 periodo de apresentacao de candidaturas, da qual conste, de modo 
inequivoco, a modalidade da relacao juridica de emprego publico, a car
reiralcategoria, a descricao detalhada das tarefas e responsabilidades que 
executa no service de origem e a posicao remunoratoria); [e] curriculum 
vitae (exigido apenas aos candidatos a quem vai ser aplicado 0 metodo 
de selecaoAvaliacao Curricular); [ f] comprovativo(fotocopia simples ou 
autenticada) do Certificado de Aptidao Pedagogica de Formador(exigido 
apenas a candidatos aos procedimentos concursais Ref Ae C). 

14.1.1 - Para serem considerados e ponderados os elementos de 
maior relevancia para 0 posto de trabalho (parametres de avaliacao), 
referidos no item 10.2 deste aviso, 0 curriculum vitae deve, por sua 
vez, ser acornpanhado de fotocopias (simples ou autenticadas) dos 
documentos que comprovem os parametrizados factos, 

14.2 - Os candidatos que assegurem funcoes no Municipio de Re
sende ticam dispensados de apresentar os documentos cujos dados 
constern do seu processo individual. 

15 - Nao foi efetuada a consulta prevista no artigo 4.°11 da Portaria 
n.?83-Al2009, de 2210 I, em raziio deainda nao tersido publicitadoqualquer 
procedimento concursal para constituicaode reservas de recrutamento, de 
modoque, atea sua publicitacao, tal consulta"encontra-se temporariamente 
dispensada" Nao existem reservas internas constituidas no Municipio de 
Resende, que permitamsatisfazer as caracteristicas dos postos de trabalho 
a ocupar, tal como definidas no Mapa de Pessoall20 12. 

16 - Nos termos do artigo 19.°/1 da Portaria n.? 83-A/2009, de 22/0 I, 
o presente aviso sera ainda publicitado na Boisa de Emprego PUblico 
(www.bep.gov.pt), na pagina eletronica do Municipio de Resende e em 
jomal de expansao nacional. 

II de maio de 20 12. - 0 Presidente da Camara, Eng. 0 Antonio Bor
ges. 

306 101157 

MUNiCiPIO DE SILVES 

Aviso n." 7094/2012 

Para os efeitos previstos no artigo 37.° da Lei n.o 12-A12008, de 27 
de fevereiro, lorna-se publico que Armando Jose Parrinha Gonvalves 
(Assisteme Operacional) cessou a sua relavao juridica de emprego com 
estaAutarquiaem urn de maio de dois mile doze, por ter sido consolidada 
definitivamente a sua mobilidade interna no Municipio de Ponimao. 

3 de maio de 20 12. - A Presideme da Camara Dr.n Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares , 

306062667 

Aviso n.o 7095/2012 

Para os devidos efeitos, toma-se publico que, deacordo com 0 disposto 
no artigo 44.0 da Lei n.o64-B/20 I I, de 30 de dezembro (Orvamellto do 
Estado para 20 12), por meu despacho datado de tres de maio de dois 
mil e doze, autorizei a prorrogavao das situavoesde mobilidade intema 
inlercarreiras ate trinla e urn de dezembro de dois mil e doze, com os 
seguintes trabalhadores: 

Ana Catarina Martins Nunes, Margarida Isabel das Neves Cabrita e 
Vera Lucia do Nascimento Santos, na categoria de Assistellte Tecllico, 

Peggy Rodrigues Cabrita, na categoria de Tecnico Superior. 

4 de maio de 2012. - A Presidenle da Camara, Dr." Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares, 

306064002 
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MUNiCiPIO DE TORRES VEDRAS 

Edital n."507/2012 

Pr oposta de alt eracao do limite do plano de pormenor 
da unidade industrial da Tomix 

Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Presidente da carnara municipal 
de Torres Vedras: 

Torna publico, nos termos do n.? I do artigo 74.0 do Decreto-Lei 
n." 380/99, de 22109, na redacao que Ihe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.? 46/2009, de 20102, que a Camara, em sua reuniao ordinaria publica 
de 24/04120 12, tomou a seguinte dcliberacao: 

1,° Aprovar a redelimitacao da area de intervencao do plano de por
menor da unidade industrial da Tornix; 

2.° Reiterar a adocao da modalidade de plano de intervencao em 
espaco rural; 

3.° Reiterar a dispensa de avaliacao ambiental estrategica: 
4.° Abrir um periodo de pan icipacao publica, ao abrigo do n.? 2 do 

artigo 77.0, do ja citado deereto-lei, pelo prazo de 15 dias a contar da 
data da publicacao do presente edital em Diorio do Republica. 

Mais toma publico que, a referida deliberacao, acompanhada dos 
termos de referencia, encontrarn-se disponiveis para consulta no atrio 
do edificio da carnara municipal, sito na Rua Princesa Maria Benedita 
em Torres Vedras, nasj untas de freguesia e no site da carnara municipal 
de Torres Vedras. 

Por ultimo torna publico que, quaisquer participacoes/ sugestoes po
derao ser apresentadas por escrito, no balcao de atendimento do edificio 
da camara municipal, sito na Rua Princesa Maria Benedita, em Torres 
Vedras, por correio, ou atraves de correio eletronico para 0 endereco 
geral@cm-tvedras.pt. 

Para consiar e devidos efeitos, se publica 0 presente edital e outros de 
igual teor, que vao ser afixados nos lugares publicos do costume. 

E eu, Alexandra Sofia Carlos Mota Luis, Diretora de Departamento 
de Adrninistracao Geral, em regime de substituicao, 0 subscrevi. 

26 de abril de 20 12.- 0 Presidente da Camara, Dr. Carlos Manuel 
Soares Miguel. 

206092094 

MUNiCipIO DE TRANCOSO 

Aviso n." 7096/2012 

Para os devidos efeitos se torna publico que, por meu despacho de 19 
de marva de 2012, foi renovada a Comissao de Service ao Diretor de 
Departamento da Administracao Geral da Camara Municipal de Tran
coso, Dr. Fernando Tavares Delgado, por novo periodo de ires anos a 
partirde 14de maio de 2012, nos termos do anigo 23.° da Lei n.° 2/2004 
de 15 de janeiro, republicada e alterada pela Lei n." 51/2005 de 30 de 
agosto e aplicada a Adrninistracao Local pelo Decreto-Lei n." 93/2004 
de 20 de abril, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.? 10412006 de 
7 de junho. 

3 de maio de 2012. - 0 Presidente, Juli o Jose Saraiva Sarmento. 
306046418 

Aviso n.o 7097/2012 

Para os devidos efeitos se torna publico que, por meu despacho de 
19 de marvo de 20 12, foi renovada a Comissao de Serviva ao Chefe da 
Divisiio de Obras Municipais, Eng.o Victor Jorge Almeida Ribeiro da 
Silva, por novo periodo de tres anos a partir de 14de maio de 2012,nos 
termos do artigo 23.° da Lei n.O212004 de 15 de janeiro, republicada e 
alterada pela Lei n.o 51/2005 de 30 de agostoe aplicada aAdministravao 
Local pelo Decreto-Lei n.o 9312004 de 20 de abril, com a redavao dada 
pelo Decreto-Lei n.o 104/2006 de 7 de junho, 

3 de maio de 2012. - 0 Presidente, J!ilio Jose Saraiva Sarmento. 
306045981 

MUNiCipIO DE VILA FRANCA DO CAMPO 

Regulamento n.o185/2012 

Toma-se publico que, por deliberavao tomada pela Assembleia Mu
nicipal de Vil a Franca do Campo, na sua sessao de 27 de abril do cor
rente ano, e por deliberavao da Camara tomada na sua reuniao de 23 

mailto:geral@cm-tvedras.pt
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de abril, foi aprovado 0 Regulamento do Cartao Municipal de Familia 
Numerosa. 

Regulamento do Cartao Municipal de Familia Numerosa 

Preambulo 

A familia, de acordo com a Declaracao Universal dos Direitos do 
Homem e a Constituicao da Republica Portuguesa e considerada como 
uma celula fundamental para 0 desenvolvimento do individuo e da 
sociedade. 

As diferentes realidades sociais expressam componentes estruturais e 
valores em que a familia se desenvolve, forma a conjugalidade, aspetos 
biologicos (infancia.juventude e velhice), trabalho e lazer, a educacao e 
cultura, a economia e 0 desenvolvimento social. Esta concecao estipula 
que deverao ser criados beneficios sociais adequados aos encargos 
farniliares. As politicas sociais deverao contemplar as necessidades 
e responsabilidades, reforcar as relacoes entre geracoes e promover a 
sol idariedade e partilha entre os seus membros e com a sociedade. E 
funcao do Poder Local entender a complexidade dos modelos fami
liares, cooperar, apoiar e estimular a prornocao da familia, reconhe
cendo, protegendo e valorizando as especificidades etnicas, religiosas 
e multiculturais da sua organizacao, fomentando a estabilidade e sua 
intervencao na cornunidade. 

Os servicos, equipamentos e demais recursos devem estar proximos e 
acessiveis as familias e atender as suas necessidades e aspiracoes numa 
relacao de proxirnidade. Para a concretizacao de medidas de apoio a 
familia, devera garantir-se uma estreita articulacao do Municipio com 
os nucleos familiares. 

o desenvolvimento de acoes de apoio as Familias Numerosas visa 
propiciar a essas familias melhores condicoes de acesso a bens e services 
indispensaveis a urn desenvolvimento que se quer equilibrado e que 
possa concorrer para a resolucao ou minimizacao de situacoes concretas 
e urgentes de familias numerosas.

Eneste contexto que a Camara Municipal de Vila Franca procedera a 
implementacao do Cartao Municipal de Familia Numerosa que terncomo 
finalidade permitir as pessoas que se enquadrem no ambito do presente 
Regulamento, obter urn conjunto de beneficios definidos, permit indo 
uma melhor acessibilidade aos services e equiparnentos existentes no 
Concelho. 

Nos termos do consagrado nos artigos 112°, n° 8 e 241° da Cons
tituicao da Republica Portuguesa, em conjugacao com 0 disposto nas 
alineas b) e c) do n° 4 a al inea a) do n° 6 do artigo 64.° da Lei n° 169/99, 
de 18 de setembro, e uma vez observado 0 disposto no artigo 118° 
do Codigo do Procedimento Administrativo, a Assembleia Municipal, 
sob proposta da Camara Municipal aprovou 0 Regulamento do Cartao 
Municipal de Familias Numerosas. 

Arrigo 1.0 

Objeto 

o presente regulamento destina-se a definicao dos criterios de atribui
caodo CartaoMunicipal de Familia Numerosa pela Camara Municipal de 
Vila Franca do Campo, bem como de todo 0 procedimento administrative 
para a concessao do mesmo, para alem de definir os seus beneficios. 

Artigo 2.° 

Definicoes 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Agregado familiar» - 0 conjunto de pessoas ligadas entre si por 
vinculo de parentesco, casamento ou outras situacoes analogas. desde 
que vivam em economia comum; 

b) "Familia numerosa" - os agregados familiares composto no mi
nimo por cinco individuos, formado por pessoas individualmente con
sideradas e respetivos filhos ou legalmente equiparados, por conjuges 
ou por pessoas que nos termos legais vivam em uniao de facto e que 
tenham a seu cargo ires ou mais filhos, de urn ou de ambos, sendo que 
em qualquer dos casos os filhos ou equiparados terao de ser menores, 
nao emancipados, ou sendo maiores, que estejam na dependencia econo
mica exclusiva dos pais ou de quem sobre eles exerce 0 poder paternal 
e integra aquele agregado, bem como pelas pessoas relativarnente as 
quais, por forca de lei, de decisao judicial ou de uma Comissao de 
Protecao de Criancas e Jovens, haja obrigacao de convivencia, tutela 
ou alimentos; 

c) "Cartao municipal de familia numerosa" - documento ernitido 
pela Camara Municipal de Vila Franca do Campo, que permite a iden
tificacao dos cidadaos com acesso aos beneficios proporcionados neste 
diploma; 

d) "Utilizacao indevida ou abusiva" - 0 uso do cartao quando deixem 
de existir os pressupostos subjacentes a sua emissao. 

Artigo J O 

Beneflctarios 

Sao beneficiarios do Cartao Municipal de Familia Numerosa, 
os agregados familiares residentes no Concelho de Vila Franca do 
Campo ha pelo menos Janos, que se integrem no conceito de familia 
numerosa consagrado na alinca b) do artigo anterior, desde que 0 

requeiram. 

Artigo 4° 

Do Cartao Municipal de Familia Numerosa 

I - 0 Cartao e obtido gratuitamente na Camara Municipal de Vila 
Franca do Campo. 

2 - 0 Cartao e propriedade do Municipio de Vila Franca do Campo, 
sendo por este entregue aos beneficiaries, para que estes aufiram 
das varuagens por ele proporcionadas durante 0 respetivo periodo 
de val idade. 

J - A apresentacao do Cartao deve ser realizada sempre mediante 
exibicao de urn documento de identificacao do titular 

Artigo 5.° 

Processo de Candidatura 

I - 0 pedido de atribuicao do Cartao e formulado em impresso 
proprio, a fornecer aos interessados pelos servicos de acao social da 
Camara Municipal de Vila Franca do Campo. 

2 - 0 impressa podera ser preenchido na Juntas de Freguesia da 
area de residencia do titular, que sera posteriormente enviado por esta, 
para a Camara Municipal. 

J - Os requerimentos deverao ser instruidos com os seguintes do
cumentos: 

a) Fotocopia dos Cartoes de Cidadao de todos os membros do agre
gada familiar, ou em alternativa a estes documentos, dos bilhetes de 
identidade e dos canoes de contribuinte; 

b) Atestado de Residencia ernitido pela Junta de Freguesia donde 
conste tambern a composicao do Agregado Familiar; 

c) Comprovativos da frequencia escolar dos elementos que se en
contrem nessa situacao; 

d) Fotocopia da declaracao do modelo J do imposto sobre 0 rendi
mento das pessoas singulares (IRS), dos elementos que compoem 0 

agregado familiar, relativa ao ultimo ano fiscal; 
e) Duas fotografias. tipo passe, do titular do cartao. 

4 - Relativamente ao exposto na alinea a), do numero anterior, no 
caso de algum dos elementos da familia requerente nao possuir idade 
suficiente para que seja exigida a obrigatoriedade de possuir 0 bilhete de 
identidade ou 0 cartao do cidadao, devera ser solicitado em alternativa 
copia da certidao de nascimento. 

5 - A obrigatoriedade da apresentacao do documento exposto na 
alinea d), do n° 2 do presente artigo refere-se apenas aos elementos da 
familia que sejam sujeitos passivos do IRS 

6 - Os servicos poderao ainda solicitar aos interessados que, num 
prazo razoavel, promovam a juncao ao processo de outros elementos 
reputados necessaries para a boa decisao do pedido. 

7 - As falsas declaracoes prestadas pelos interessados constituirao 
fundamento de indeferimento do pedido de concessao do cartao e serao 
participadas as autoridades competentes. 

8 - 0 pedido de atribuicao do Cartao Municipal de Familia Nume
rosa sera sujeito a parecer tecnico e decidido pelo Presidente da Camara 
Municipal de Vila Franca do Campo, ou pelo Vereador titular do pelouro 
competente em razao da materia ou ainda por dirigente com competencia 
delegada nos termos da Iei. 

9 - A decisao a que se refere 0 numero anterior e proferida no prazo 
maximo de JO dias uteis apos a rececao do mesmo; 

10 - Caso a proposta de decisao seja de indeferimento, ha lugar a 
audiencia dos interessados, nos termos do Codigo do Procedimento 
Administrativo; 

II - A emissao ou renovacao do cartao e gratuita. 

Artigo 6.° 

Efeitos da Candidatura 

So havera Iugar a concessao dos apoios previstos no presente regu
lamento apos a emissao do Cartao Municipal da Familia Numerosa. 
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Artigo 7 .° 

Benelicios 

I - Aos titulares do cartao municipal de familia numerosa sao atri
buidos os seguintes beneficios: 

a) Reducao de 25 % no pagarnemo das tarifas de lixo e de 25 % nas 
tarifasl taxas de saneameruo basico ; 

b) Apli cacao da tari fa familiar para 0 consumo de agu a, nos precisos 
termos do seu regularnento; 

c) Reducao de 50 % no custo do acesso aos bens de ca rac ter cultural 
promovidos pela Camara Municipal de Vila Franca do Campo; 

d) Reducao em 50 % no custo do fornecimento de fotocopias pelos 
services das Bibliotecas e Museus Municipais, desde que as mesmas se 
destinem a fins didaticos e culturais e quando devidarnente autorizadas; 

e) Reducao de 50 % no valor das taxas devidas pelas licencas e au
torizacocs para execucao de obras particulate s, quando as mesmas se 
rcfiram a primeira habitacao; 

2 - Os bene ficios reconhecidos aos titulares do cartao municipal de 
familia numerosa nao silo cumulaveis com aqueles que silo previstos no 
cartao municipal do idose. 

3 - 0 Ca rtao Municipal da Familia Numerosa sera extensiveI a so
ciedade civil mediante protocolos a celebrar com as entidades aderentes, 
onde constem os produtos services passiveis de desconto e 0 respetivo 
valor e que serao afetados ao canao municipal em apreco. 

Artigo 8.° 

Obrigacoes dos utilizad ore s 

I - Constituern obrigacoes dos beneficiarios: 

a) Informar previamente, a Camara Municipal de Vila Franca do 
Campo, da mudanca de residencia; 

b) Nilo permitir a ut ilizacao do Ca rtao por rerceiros; 
c) ln formar a Camara Municipal de Vila Franca do Campo so bre a 

perda, roubo ou extravio do Cartao, S6 sera cessada a responsabilidadc 
do titular apos comunicacao por escrito da ocorrencia. Se apes a co
rnuni cacao encontrar 0 cartao deve, junto da Camara Municipal, fazer 
prova da sua titularidade, sob pena do mesmo ser anulado; 

d) lnformar a Camara Municipal da Vila Franca do Campo da mu
danca da cornposicao do agregado familiar, bern como de todas as 
circunstancias verificadas posteriormente que alterem a sua condicao 
enquanto benefic iario . 

e) Devolver o Cartao aos services competentes da Camara Municipal 
de Vila Franca do Campo, sempre que percam 0 direito ao rnesmo. 

Arugo 9.° 

Validade do ca r tao 

I - 0 cartao tern 0 prazo de validade de urn ana a partir da data da 
sua ern issao, renovavel por igual periodo. 

2 - A renovacao do cartao depende da iniciativa do interessado , 
mediante prova da verificacao dos requisitos de que depende a sua 
atribuicao, devendo a renovacao ser solicitada com a antecedencia de 
30 dias relativamente ao respetivo terrno . 

Artigo 10.° 

Cad ucidadc do cartao 

I - 0 canao caduca nas seguintes situacoes: 

a) No termo do prazo de validade, se nile for rcquerida a sua renovacao 
nos termos previstos no artigo anterior; 

b) Quando deixern de se verificar os requisitos de que depende a 
respetiva atribuicao. nomeadarnente no que diz respeito acornposicao 
e residencia do agregado familiar. 

Artigo I LO 

Cessacao do Direit o de Utilizarjlo do Cartao 

I - Constituem causa de Cessacao do Direiio de Utilizacaodo Cartao: 

a) As falsas declaracoes para obtencao e cxercicio dos direitos ine
rentes ao Cartao; 

b)A nao apresentacao, no prazo de quinze dias uteis, da docurnentacao 
solicitada pelos servicos da Camara Municipal; 

c) 0 recebimento de outro beneficio ou subsidio nilo eventual, con
cedido por oulra Instituicao e destinado aos mesmos fins. 

d) A nao comunicacao aos services da alteracilo de residencia; 
e) A nao comunicaciio aos serviCos da alteracao da composiciio do 

agregado familiar; 
j) A utilizacao do Cartao por terceiros. 
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Artigo 12.° 

Rev ogacao 

I - 0 cartilo sera revogado sempre que seja utiJizado indevida ou 
abusivarnente. 

2 - 0 ato de revogacao sera precedido de audiencia dos intere ssados. 
3 -A utilizacao indevida ou abusiva fara com que 0 respetivo be

ne ficiar io incorra em respon sab ilidade civi l e criminal quando a tal 
haja lugar. 

Artigo 13.° 

Devolueao e vicissitudes do Car lilo 

I - A devolucao do Cartao devera ser feita na Camara Municipal 
de Vila Franca do Campo no prazo de 10 dias a contar da ocorrencia 
do facto que determinou a sua caducidade ou da nouficacao do ate de 
revogacao. 

2 - Os titulares do Cartao obrigam-se a comunicar de imediato a 
Camara Municipal de Vila Franca do Campo a perda, furto ou extravio 
do canso . 

Artigo 14.° 

Duvidas e omissoes 

Sem prejuizo das competenc ias legalmente atribu idas aos crgaos 
colegiais rnunicipais. as duvidas e om issoes decorrentes da aplicacao 
do presente regulamento serao resolvidas por despacho do Presidente 
da Camara Municipal, ou do Vereador competente em razao da materia. 

A rrigo 15.° 

Entrada ern vigor 

o presente diploma entra em vigor apes a publ icacao nos termos 
legais. 

27 de abril de 20 12. -0 Presidente da Camara Municipal de Vila 
Franca do Campo, Antonio Cordeiro. 

306097351 

Regulamento n." 186/2012 

Toma-se publico que, por de liberacao tomada pela Assembleia Mu
nicipal de Vila Franca do Campo, na sua sessao de 27 de abril do cor
rent e ano, e por del iberacao da Camara tomada na sua reuniao de 23 
de abril, foi aprova do 0 RegulamenlOdo Ca rtao Municipal do ldoso. 

Regulamenlo do Ca r tao Muni cipal do Idoso 

Prearnbulo 

Em Portugal, 0 envelhecimento processa-se a urn ritmo acelerado, 
quer pclo aumento da esperanca de vida, quer pelos baixos niveis da 
natalida de . 

o concelho de Vila Franca do Campo, a sernelhanca da generali
dade do Pais, tem uma parte significativa da sua populacao composta 
por pessoas idosas. 0 numero de populacao idosa no concelho e de 
1329 pessoas, 0 que perfaz uma pcrcen tagem de cerca de 12 % do total 
da populacao do concelho, 

Considerando que os idosos silo urn dos segmentos popuJacionais que 
exigern medidas acrescidas de protecao social, a Camara Municipal de 
Vila Franca do Campo considera importante a necessidade de apoiar 
os idosos do concelho no sentido de promover a qualidade de vida e a 
sua prornocao social. 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 241 .° da Cons
tituicao da Republica Portuguesa e do arugo 64 .°, n.?4, alinea c) da 
Lei n." 169199, de 18 de seternbro, alterada pela Lei n." 5-A12002 de 
II de janeiro, compete as autarquias locais promover a resolucao dos 
problemas que afetam as populacoes, principalmente aquelas que se 
encontram desprotegidas, a Camara Municipal pretende com este Re
gulamento promover a implementacao do cartao municipal do idoso e 
assirn, atribuir, aos municipes corn idade igual ou superior a 65 anos , 
urn cartao com urn conjunto de beneficios que, permita ver rnelhoradas 
as respetivas condicoes econornicas, sociais e culturais, contribuindo 
desta fomla, para minimizar 0 isolamento e a exclusao social desles e 
para a dignificaciio e melhoria das suas condi<;5es de vida. 

Nos termos do consagrado nos artigos 112° , n.o 8 e 24 1.° da Cons
tituicilo da Republica Portuguesa, em conjugacao com 0 disposto nas 
alineas b) e c) do n.o 4 a alinea a) do n.o6 do artigo 64 .° da Lei n.o 169/99 , 
de 18 de selembro, uma Vel. observado 0 disposto no artigo 11 8.° do 
Codigo do Procedimento Administrativo e sob proposla da Cama ra 


