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MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 9331/2017

Renovação de comissão de serviço do cargo de Comandante
Operacional Municipal
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 20 e
junho de 2017, foi renovada a comissão de serviço de Rui Pedro Silva
Martins Machado, no cargo de Comandante Operacional Municipal por
mais um ano, com efeitos a partir de 08 de julho de 2017, pelo que o
mesmo terminará no dia 07 de julho de 2018.
21 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng. António
Cardoso Barbosa.
310663053

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
Aviso n.º 9332/2017
Nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por motivo de aposentação, cessou a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
com, Carlos Alberto Dias Alves Costa, Técnico Superior, com efeitos
a 01/07/2017.
21 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Gustavo de Sousa Duarte.
310665362
Aviso n.º 9333/2017
Para os devidos efeitos, torna-se publico que, por meu despacho
datado de 3 de julho de 2017 e no uso das competências que me foram
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35 da Lei n.º 75/13, de 12
de setembro, conjugado com os artigos 280.º e 281.º do anexo da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida prorrogação de licença sem
remuneração por 360 dias à assistente operacional, Carla Marisa Cunha
Martinho, com efeitos a 21 de julho de 2017.
21 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng. Gustavo de
Sousa Duarte.
310665492

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Regulamento n.º 437/2017
Cria a Bolsa de Mérito Académico e Desportivo
“Ricardo Quaresma”
Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, torna público, ao abrigo da competência que lhe confere
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
setembro, que a Câmara Municipal, em reunião pública realizada no dia
19 de junho de 2017, e a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia,
em reunião ordinária de 13 de julho de 2017, deliberaram aprovar, após
consulta pública, o Regulamento que cria a Bolsa de Mérito Académico
e Desportivo “Ricardo Quaresma”, que se publica, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, o qual entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário
da República, sem prejuízo de tal publicação ser igualmente feita no
Boletim Municipal e na Internet no sítio institucional do Município.
21 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor
Rodrigues.
Preâmbulo
Nos termos do Artigo 70.º da Constituição da República Portuguesa
(CRP), os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus
direitos, nomeadamente, no ensino, na educação física e no desporto e
no aproveitamento dos tempos livres.
A política de juventude a prosseguir pelo Estado, em colaboração
com as famílias, as escolas e o movimento associativo deve ter, entre
outros, como objetivos prioritários, o desenvolvimento da personalidade
dos jovens e a criação de condições para a sua efetiva integração na
vida ativa.

De acordo com o artigo 235.º da CRP a organização democrática do
Estado compreende a existência de autarquias locais que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas, designadamente,
nos domínios da educação, tempos livres e desporto. Nesse âmbito,
compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse municipal, incluindo as que
contribuam para a promoção da saúde, tudo em conformidade com o
disposto nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
A prática desportiva por jovens estudantes constitui reconhecidamente
um importante fator de desenvolvimento da respetiva personalidade induzindo competências que facilitam comprovadamente o sucesso escolar
e a plena integração na vida ativa, contribuindo, concomitantemente,
para a melhoria da sua saúde e bem-estar físico e mental, quer a curto
quer a médio e alongo prazo.
Impõe-se, por isso, o fomento da prática desportiva regular pelos
alunos em idade escolar de Vila Nova de Gaia contribuindo dessa forma
para a promoção do sucesso académico, de estilos de vida saudáveis,
bem como de valores e princípios associados a uma cidadania ativa,
designadamente: responsabilidade, espírito de equipa, disciplina, tolerância, perseverança, humanismo, verdade, respeito, solidariedade
e dedicação.
A conciliação de uma formação escolar de excelência com a prática
desportiva extracurricular, escolar ou mesmo federada, em simultâneo,
nem sempre é fácil revelando-se, por vezes, uma tarefa de enorme
exigência para o quotidiano dos jovens alunos-desportistas e respetivas
famílias.
A obtenção conjugada de bons resultados escolares e desportivos
requer, de facto, muita dedicação e enormes sacrifícios, quer aos jovens
quer às respetivas famílias, uma vez que implica, necessariamente,
rotinas desgastantes de conciliação diária, após o período de aulas, do
tempo de estudo com o tempo de participação em treinos e competições,
acarretando, ainda, custos acrescidos, nomeadamente, os inerentes às
respetivas deslocações.
Não raras vezes tais dificuldades de conciliação levam a que os jovens
vencidos pelo cansaço negligenciem o estudo, com prejuízo para o seu
sucesso escolar ou, em alternativa, acabem por abandonar a prática da
atividade desportiva.
Importa, assim, que o Município no quadro das suas atribuições legais
adote instrumentos destinados a incentivar a prática desportiva regular
por todos jovens adolescentes de Gaia, em idade escolar, premiando,
ainda que simbolicamente, todos aqueles jovens que, em cada ano, se
distingam pela sua perseverança e pela excelência da conjugação com
sucesso das referidas atividades motivando, simultaneamente, com o
seu exemplo, os demais alunos do sistema educativo a prosseguir as
suas boas práticas.
Prosseguindo tal desiderato o Município de Vila Nova de Gaia escolheu o campeão europeu Ricardo Quaresma, enquanto referência nacional
e internacional incontornável do desporto para os jovens gaienses, para
dar o nome a uma bolsa de mérito académico e desportivo que, em cada
ano letivo, nos termos do presente Regulamento, premeie com 500 euros os jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os
14 anos, que apresentem as melhores conjugações de bons resultados
escolares e desportivos.
Tal prémio monetário ao procurar minorar as despesas acrescidas
inerentes à prática desportiva pretende igualmente ser um incentivo para
que as famílias dos jovens estudantes-desportistas melhor sucedidos
continuem a apoiar os seus filhos na boa prática conjunta das referidas
atividades.
O projeto deste regulamento foi submetido a audiência dos interessados e consulta pública, para recolha de sugestões, nos termos dos
artigos 100.º e 101.º do CPA, bem como a auscultação e parecer obrigatório do Conselho Municipal da Juventude de Vila Nova de Gaia que se
pronunciou favoravelmente sobre o mesmo a 5 de junho de 2017.
Assim:
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ao abrigo das alíneas k)
e u) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta à Assembleia
Municipal de Vila Nova de Gaia a seguinte proposta de regulamento:
Artigo 1.º
Objeto e Lei Habilitante
O presente Regulamento cria a bolsa de mérito académico e desportivo
“Ricardo Quaresma”, doravante designada “Bolsa Ricardo Quaresma”e
é emitido no uso da competência regulamentar conferida pelos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, pelas
alíneas d) do n.º 2 do artigo 23.º, g) do n.º 1 do artigo 25.º e k), u) e hh)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Artigo 2.º
Missão e Princípios da Bolsa Ricardo Quaresma
A atribuição da Bolsa Ricardo Quaresma tem por missão o fomento
da prática desportiva regular pelos alunos em idade escolar de Vila
Nova de Gaia com vista à promoção do sucesso académico, de estilos
de vida saudáveis, bem como de valores e princípios associados a uma
cidadania ativa, designadamente:
a) Responsabilidade;
b) Espírito de equipa;
c) Disciplina;
d) Tolerância;
e) Perseverança;
f) Humanismo;
g) Verdade;
h) Respeito;
i) Solidariedade;
j) Dedicação.

c) A instrução incompleta da candidatura atentas as normas de formalização previstas no artigo seguinte.
Artigo 6.º
Formalização da Candidatura
1 — Têm legitimidade para efetuar a apresentação da candidatura de
um estudante-desportista à Bolsa Ricardo Quaresma:
a) O encarregado de educação;
b) O diretor do respetivo estabelecimento de ensino;
c) A direção da associação desportiva representada em competição
pelo estudante-desportista.

Artigo 3.º
Conceito e Âmbito da Bolsa
1 — A Bolsa Ricardo Quaresma é atribuída anualmente pelo Município de Vila Nova de Gaia a jovens estudantes residentes no concelho,
com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, que no final do
ano letivo apresentem a melhor conjugação de resultados escolares e
de prática desportiva.
2 — Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende-se
por bolsa a prestação pecuniária no valor de 500€ (quinhentos euros)
concedida anualmente pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
como incentivo à compatibilização da atividade escolar dos jovens
estudantes com a prática desportiva regular.
3 — Por deliberação da Câmara Municipal, a adotar até ao final de
cada ano letivo, são aprovados os termos do procedimento de candidatura
respetivo, nomeadamente, a sua calendarização, o número de bolsas a
atribuir bem como as modalidades desportivas abrangidas, de desporto
escolar ou federado, incluindo de desporto adaptado, em função das
disponibilidades orçamentais do Município.
Artigo 4.º
Condições de Candidatura
Pode ser candidato à atribuição da Bolsa Ricardo Quaresma o estudante que demonstre, no ano letivo em causa, o preenchimento dos
seguintes requisitos:
a) Certificação de residência no concelho de Vila Nova de Gaia, no
mínimo há dois anos, emitida pela respetiva Junta de Freguesia;
b) Ter estado matriculado em estabelecimento público EB 2/3 sediado
em Vila Nova de Gaia, com aprovação nesse ano mediante classificação
cuja média final não seja inferior a 60 % numa escala de avaliação de
0 a 100, ou equivalente;
c) Ter obtido aproveitamento escolar nos dois anos letivos antecedentes;
d) Não ser beneficiário de outra bolsa de estudo ou equivalente concedida por qualquer outra entidade nacional ou estrangeira;
e) Ter estado inscrito numa modalidade elegível de desporto extracurricular e ter participado, individualmente ou por equipas, em competição
desportiva, escolar ou federada, de nível regional, nacional ou internacional, com uma classificação não inferior ao 5.º lugar.
Artigo 5.º
Divulgação
1 — A Câmara Municipal de Gaia publicita a data de abertura das
candidaturas, prazos e listas de seleção, no portal da internet do Município e nos jornais locais e regionais, entre outros meios.
2 — Os serviços municipais, através de uma comissão designada para
o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal, procedem à análise e
seleção das candidaturas e publicam a respetiva lista provisória, no prazo
de 10 dias a contar do termo do prazo para a entrega das mesmas.
3 — No prazo de cinco dias a contar da data da publicação da lista
provisória qualquer interessado poderá pronunciar-se sobre a mesma
por escrito.
4 — Findo o período de audição é elaborada a lista definitiva, devidamente fundamentada, a submeter à Câmara Municipal para deliberação
de atribuição das Bolsas.
5 — Constitui fundamento para a exclusão da candidatura:
a) A entrega da mesma fora do prazo fixado;
b) A não satisfação das condições de candidatura referidas no artigo
anterior;

2 — A candidatura é válida apenas para o ano letivo a que respeita.
3 — A candidatura é formalizada mediante o preenchimento de um
formulário próprio disponível nos serviços municipais ou no portal da
internet do Município.
4 — A candidatura é obrigatoriamente acompanhada dos seguintes
elementos:
a) Números do cartão de cidadão ou documentos de identificação
civil e fiscal legalmente equivalentes do estudante, do seu encarregado
de educação ou de outro proponente;
b) Atestado de residência emitido pela Freguesia respetiva com indicação expressa do número de anos de residência do estudante no
Concelho de Vila Nova de Gaia;
c) Certificado emitido pelo estabelecimento de ensino com a menção
da média final da classificação obtida nas diversas disciplinas no ano
letivo respetivo;
d) Declaração sob compromisso de honra de que o estudante não é
beneficiário de qualquer outra bolsa ou apoio financeiro equivalente
proveniente de qualquer entidade nacional ou estrangeira;
e) Elementos comprovativos da prática extracurricular de desporto
escolar e, ou, federado, e classificação relevante obtida, no ano letivo,
nas competições em que tenha participado;
f) Comprovativo do Número de Identificação Bancária (facultativo).
5 — A entrega da candidatura deve ser efetuada no prazo de 20 dias
seguidos a contar da data de abertura do procedimento concursal.
6 — O proponente de cada candidato deve prestar sempre todos os
esclarecimentos e fornecer todos os documentos que forem solicitados
pelo Município de Vila Nova de Gaia, no âmbito do processo de atribuição da bolsa e usar de boa-fé em todas as declarações que prestar.
Artigo 7.º
Critérios de Avaliação e Seleção dos Candidatos
1 — As candidaturas são pontuadas de 1 (mínimo) a 5 (máximo)
em dois critérios de avaliação: mérito escolar e mérito desportivo do
candidato tendo cada critério uma ponderação de 50 %.
2 — O mérito do candidato é avaliado de acordo com a sua média final
do ano escolar, variando proporcionalmente entre 1 valor para candidatos
com média igual a 60 %e 5 valores para candidatos com média igual a
100 %, numa escala de 0 a 100 ou equivalente.
3 — O mérito desportivo é aferido em função do nível de classificação obtida individualmente ou por equipas de que tenha feito parte
em prova de desporto escolar ou federado, valorado proporcionalmente
entre 1 valor para classificação igual a 5.º e 5 valores para classificação
em primeiro lugar.
4 — A classificação referida no número anterior quando obtida em
prova de âmbito regional, nacional ou internacional é majorada, respetivamente, em 25 %, 50 % e 75 %.
5 — Os candidatos elegíveis serão ordenados de acordo com a média
ponderada de classificação nos dois critérios.
6 — O Município de Vila Nova de Gaia, em caso de dúvida fundada
sobre as classificações escolar e, ou, desportiva efetivamente obtidas pelo
concorrente pode desenvolver as diligências complementares que considere adequadas ao apuramento dos factos que considere relevantes.
Artigo 8.º
Forma de Atribuição
As Bolsas “Ricardo Quaresma”são atribuídas aos estudantes-desportistas melhor classificados em função da ordenação referida
no artigo anterior juntamente com um diploma de mérito académico e
desportivo, de modelo a aprovar pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, em cerimónia pública e solene adequadamente publicitada, a
realizar, preferencialmente, até ao final de junho de cada ano.
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Artigo 9.º
Normas Finais

1 — Compete à Câmara Municipal promover a execução do presente
Regulamento, cabendo à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara,
a competência para o interpretar, modificar e suspender, nos termos da
legislação aplicável.
2 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua
publicação no Diário da República, sem prejuízo da sua publicitação
no Boletim Municipal e no sítio da Internet do Município, produzindo
efeitos a partir do ano letivo 2016/2017, inclusive.
310661263

MUNICÍPIO DE VISEU
Aviso n.º 9334/2017
Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, dos trabalhadores
abaixo indicados:
Adelino Conceição Cerqueira — Assistente Operacional/Trolha, Posição Remuneratória 5, Nível 5, aposentado em 01-01-2017;
José Pedro Monteiro de Carvalho — Assistente Operacional/Cantoneiro de Limpeza, Posição Remuneratória 2, Nível 2, aposentado em
01-03-2017;
Lucinda Lopes Mendes da Costa — Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo, Posição Remuneratória 3, Nível 3, aposentada em
01-05-2017.
20 de julho de 2017. — O Vice-Presidente, Joaquim António Ferreira
Seixas.
310663734

FREGUESIA DE BEIRÃ
Aviso n.º 9335/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
1 (um) posto de trabalho na carreira geral de assistente técnico,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, toma-se público que, por deliberação do órgão executivo de 21 de maio de
2017 e do órgão deliberativo a 03 de junho de 2017, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para
ocupação de 1 posto de trabalho na categoria e carreira de Assistente
Técnico para a Junta de Freguesia da Beirã.
2 — Tendo em conta a inexistência de qualquer reserva de recrutamento constituída nesta Junta de Freguesia para o posto de trabalho
referido, e considerando que as entidades gestoras da requalificação nas
autarquias locais (EGRAS) ainda não estão constituídas e de acordo com
solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado
da administração Local em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais
estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (NA), no âmbito do procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
previsto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.
3 — Postos de trabalho: 1 Assistente Técnico — área de Administrativo
4 — Local de trabalho: área da Freguesia de Beirã
5 — Caracterização do posto de trabalho: As funções gerais para a
categoria de Assistente Técnico são as constantes no Anexo à LTFP, no
que respeita à categoria de Assistente Técnico, grau de complexidade
funcional 2, designadamente assegurar a transmissão da comunicação
entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, prestar apoio na
elaboração de requerimentos ou outros documentos, bem como, prestar informações solicitadas; aceitar e encaminhar as reclamações dos
cidadãos para o executivo; passar atestados e certidões, assegurar o

correto e atempado arquivamento de todos os documentos da Junta de
Freguesia; assegurar a gestão administrativa e atempada dos serviços
prestados no cemitério da freguesia e manter os registos permanentemente atualizados; realizar o registo e licenciamento de canídeos e
felinos; recolher, examinar, conferir e proceder a escrituração de dados
relativos às transações financeiras e contabilísticas, podendo assegurar
a movimentação de fundo de maneio; elaborar documentos como o
orçamento, a conta de gerência e a prestação de contas cumprindo as
normas de contabilidade e finanças locais; realizar tarefas no âmbito
dos CTT — sistema NAVE; realizar tarefas no âmbito do “espaço do
cidadão”: efetuar a manutenção e limpeza dos equipamentos existentes
e sua guarda; proceder a outros serviços administrativos.
6 — Posicionamento remuneratório — Será determinado com base
no preceituado no artigo 38.º da LGTFP, conjugado com o artigo 42.º
da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, cuja vigência foi mantida pelo n.º 1 do
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento
do Estado para 2017), sendo a posição remuneratória de referência a
1.ª posição, nível 5, a que corresponde 683,13 (euros).
7 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (designada por
LGTFP), Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, e Decreto-Lei n.º 29/2001), de 3 de fevereiro.
8 — Requisitos gerais de admissão, de acordo com o artigo 17.º da
LGTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções.
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.
f) Carta de condução
9 — Nível habilitacional exigido: 12.º ano, a que corresponde o grau
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LGTFP.
10 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho no mapa
de pessoal deste Município, idênticos aos postos de trabalho para cuja
ocupação se publicitam os procedimentos.
11 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da
LGTFP, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida.
12 — Em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no número anterior e tendo em conta
os princípios de racionalização, eficiência e economia de custos que
devem presidir à atividade municipal, alarga-se a área de recrutamento
aos trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, conforme proposta aprovada pela Junta
de Freguesia em reunião de 25 de Maio de 2017 e pela Assembleia de
Freguesia de 03 junho de 2017.
13 — Formalização da candidatura:
13.1 — A candidatura deve ser formalizada através de Formulário,
de utilização obrigatória, disponível nos Serviços Administrativos desta
Junta e em www.jf-beira.pt.
13.2 — A apresentação da candidatura em suporte de papel deverá ser
acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações;
b) Currículo profissional detalhado, datado e assinado;
c) No caso do candidato com vínculo de emprego público, declaração
emitida pelo órgão ou serviço onde exerce funções públicas, devidamente
atualizada, da qual conste a informação seguinte: indicação inequívoca
da natureza da relação jurídica de emprego público detida; carreira e
categoria em que o/a candidato/a se integra; atividade e funções que
o/a candidato/a desempenha e o grau de complexidade das mesmas;
posição remuneratória em que o/a candidato/a se encontra; avaliação
de desempenho relativa ao último período, não superior a 3 anos, em
que o/a candidato/a cumpriu ou executou atribuição, competência ou
atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar ou indicação de que
o/a candidato/a não foi avaliado/a naquele período por motivos que não
lhe são imputáveis;
13.3 — Os candidatos com deficiência devem juntar declaração comprovativa do grau de incapacidade e o tipo de deficiência de que são
portadores;

