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Caça; Curso de prova de vinho e desenvolvimento sensitivos; Proteção 
Civil Viva; Introdução ao ARCGIS (9.x) nível I; Floresta ConVida; 
A conservação da natureza em parques de montanha; O anti -produto: 
questionar e debater sobre boas práticas de empreendedorismo; Eco-
logia do fogo e recuperação de áreas ardidas; Implementação de um 
sistema de higiene e segurança no trabalho; II Jornadas cinegéticas.»

16 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng. José Rodrigues 
Paredes.

311282914 

 Regulamento n.º 263/2018
José Rodrigues Paredes, Presidente da Câmara Municipal de Alijó, 

torna público que foi aprovado em sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal realizada a 29 de março de 2018, sob proposta da Câmara Mu-
nicipal, aprovada na sua reunião de 20 de março de 2018, o «Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias» e respetivo protocolo, 
os quais se publicam, nos termos previstos no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, na 2.ª série do Diário da República.

13 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Rodrigues 
Paredes.

Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias

Preâmbulo
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovou o regime jurídico das 

autarquias locais, o estatuto das entidades intermunicipais, o regime 
jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais, assim como o regime jurídico 
do associativismo autárquico.

Constituem, assim, atribuições conferidas aos Municípios a promoção 
e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 
articulação com as Freguesias.

Consideradas como elementos importantes da organização adminis-
trativa do Estado, dada a sua proximidade com os cidadãos e atento o 
profundo conhecimento das realidades e dinâmicas do seu quotidiano, 
as Freguesias dispõem de atribuições e competências em domínios 
bastante diversificados, assim como desempenham um papel decisivo 
na prossecução dos interesses das respetivas populações.

Atendendo a que a Câmara Municipal de Alijó tem vindo a apoiar as 
Freguesias, para que estas possam cumprir os objetivos a que se propuseram 
alcançar, visto que nem sempre dispõem de meios suficientes para o desen-
volvimento das atividades imprescindíveis ao cumprimento de tal missão.

Face a tal, considera -se de toda a justiça e superior interesse para a 
população do Município, que as Freguesias sejam apoiadas na realização 
das competências que lhe são atribuídas por lei, segundo as regras da 
transparência, igualdade, imparcialidade, justiça, proporcionalidade e 
prossecução do interesse público.

Desse modo, é elaborado o presente Regulamento ao abrigo do dis-
posto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e de 
acordo com o preceituado nas alíneas g) e j) do n.º 1 do artigo 25.º e 
na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as condições e 
formas de apoio facultadas pelo Município de Alijó às Freguesias que 
fazem parte do seu território, no quadro da promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, designadamente, ao nível 
de atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais e 
sempre na prossecução e desenvolvimento da prestação de um serviço 
público mais eficiente e mais eficaz.

Artigo 2.º
Tipos de Apoio

Os tipos de apoio previstos no presente Regulamento podem con-
sistir em:

a) Apoio financeiro;
b) Apoio não financeiro.

Artigo 3.º

Princípios

Os pedidos de apoio são apreciados com respeito pelos princípios da 
igualdade, da transparência, da imparcialidade, da proporcionalidade, 
da justiça e da prossecução do interesse público.

CAPÍTULO II

Caracterização dos apoios

Artigo 4.º

Apoio Financeiro

1 — O apoio financeiro será atribuído, às Freguesias, para:

a) Apoio às diversas competências materiais das Juntas de Fregue-
sia em reforço da salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações;

b) Caminhos agrícolas e vias vicinais.

Artigo 5.º

Apoio Não Financeiro

1 — O apoio não financeiro pode consubstanciar -se através de:

a) Fornecimento de recursos materiais, bens, produtos e afins;
b) Cedência de viaturas, máquinas ligeiras e ou pesadas;
c) Cedência de equipamentos e instalações municipais;
d) Cedência de mão -de -obra/afetação de recursos humanos.

2 — A atribuição de apoio não financeiro concretiza -se da seguinte 
forma:

a) O fornecimento de recursos materiais, bens, produtos e afins será 
atribuído, quando disponíveis, para a conservação, manutenção e requa-
lificação das diversas estruturas no território da Freguesia;

b) A cedência de viaturas, máquinas ligeiras e ou pesadas ocor-
rerá desde que nas datas pretendidas as mesmas estejam disponí-
veis, devendo ser operadas por trabalhadores do Município ou por 
terceiros, quando autorizados pelo município, desde que para tal 
seja apresentada, nomeadamente, a carta CAM e o respetivo seguro 
exigido para o efeito;

c) A cedência de equipamentos e instalações municipais ocorrerá 
desde que nas datas pretendidas tais estejam disponíveis;

d) A disponibilização de mão -de -obra ou recursos humanos do Mu-
nicípio ocorrerá para a realização de trabalhos na freguesia.

CAPÍTULO III

Requisitos, apresentação, instrução
e avaliação dos pedidos

Artigo 6.º

Requisitos

Podem ser beneficiárias dos apoios previstos no presente Regula-
mento, as Freguesias que comprovadamente tenham a sua situação 
regularizada, quer no que respeita às obrigações para com a Autoridade 
Tributária, quer no que respeita à Segurança Social, bem como para com 
o Município de Alijó.

Artigo 7.º

Apresentação e Prazo de Entrega do Pedido

A Junta de Freguesia que se queira candidatar a algum dos apoios 
atrás referido deverá:

1 — Apresentar à Câmara Municipal, até ao fim do mês de Agosto 
de cada ano civil, uma proposta com as iniciativas que pretende can-
didatar ao apoio da Câmara Municipal, com a descrição de cada ação 
e a estimativa de custos, discriminada, para cada uma delas e por 
prioridades;

2 — O disposto no número anterior não impede que as Juntas de 
Freguesia possam apresentar pedidos de apoio de forma isolada, mas 
sempre com antecedência mínima de 45 dias relativamente à data da 
iniciativa que pretendem ver apoiada;
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Artigo 8.º

Instrução dos pedidos

1 — O requerimento do pedido de apoio deve indicar o fim concreto 
a que se destina, sendo obrigatoriamente acompanhado dos seguintes 
elementos, quando aplicáveis:

a) Identificação completa da entidade requerente;
b) Indicação dos objetivos visados e caracterização das ações a de-

senvolver;
c) Tipos de apoios solicitados ou a solicitar junto de outros orga-

nismos;
d) Prazos e fases de execução;
e) Orçamento;
f) Meios de divulgação e publicitação do apoio;
g) Quantidade de material pretendido;
h) Documentos comprovativos da situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social;
i) Outros elementos que considerem relevantes.

2 — Das candidaturas a apoio financeiro para Infraestruturas diversas, 
nomeadamente caminhos agrícolas e vias vicinais e suas infraestruturas 
básicas deve constar ainda, obrigatoriamente:

Calendarização da execução da obra;
Estimativa orçamental da obra e encargos inerentes;
Junção, quando possível, de pelo menos três orçamentos de entidades 

autorizadas a realizar as obras;

3 — Pode a Câmara Municipal de Alijó, a todo o tempo, solicitar 
outros elementos que considere indispensáveis para a análise do finan-
ciamento requerido.

Artigo 9.º

Critérios de atribuição

1 — Para a atribuição dos apoios, previstos neste Regulamento, às 
Freguesias deste concelho, são considerados os critérios definidos no 
artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente a tipo-
logia da área urbana da Freguesia, a sua densidade populacional, o seu 
número de habitantes e a sua área.

2 — Para além dos critérios mencionados no número anterior, o 
Município pode, ainda, ponderar a atribuição dos apoios tendo em 
conta o seguinte:

a) Qualidade e interesse do projeto ou atividade;
b) O potencial número de beneficiários e público -alvo dos projetos 

ou atividades;
c) Recursos humanos, materiais e entidades locais envolvidas;
d) Adequação do orçamento previsto às atividades a realizar.

Artigo 10.º

Decisão

1 — Os pedidos são apreciados pelos serviços competentes da Câmara 
Municipal que, com base nos elementos apresentados, na avaliação 
qualitativa do pedido e tendo em consideração as regras orçamentais, 
elaboram proposta fundamentada dirigida ao senhor Presidente da Câ-
mara para submeter ao Executivo Municipal para aprovação.

2 — Todos os pedidos que sejam aprovados terão o devido acom-
panhamento de um técnico da Câmara Municipal que avaliará da sua 
eficácia e cumprimento.

3 — A Câmara Municipal fica obrigada a informar semestralmente 
a Assembleia Municipal sobre os apoios concedidos.

Artigo 11.º

Disponibilidade orçamental

1 — A atribuição de apoio financeiro fica condicionada à existência 
de verba inscrita e consequente dotação disponível para o efeito, no 
Orçamento da Câmara Municipal, para o ano civil a que respeita a 
candidatura.

2 — Os encargos resultantes do presente Regulamento serão suporta-
dos e limitados à capacidade da autarquia, encontrar -se -ão devidamente 
cabimentados pelo orçamento da Câmara, na classificação orgânica e nas 
classificações económicas afetas às respetivas despesas, cumprindo -se 
a existência de fundos disponíveis no âmbito da Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação 
atualizada).

Artigo 12.º
Critérios de exclusão

1 — São excluídas do apoio municipal as Freguesias que:
a) Entreguem as candidaturas fora do prazo estabelecido;
b) Não entreguem os documentos exigidos no artigo 8.º;
c) Prestem falsas declarações;
d) Não cumpram os requisitos constantes no presente Regulamento.

2 — As Freguesias em que se verifique que os apoios atribuídos foram 
utilizados para fins diversos dos indicados no requerimento ficam inibi-
das, no ano em curso e seguinte, de poder beneficiar de qualquer apoio 
no âmbito do presente Regulamento, podendo ainda o incumprimento 
determinar a devolução do apoio atribuído.

CAPÍTULO IV

Atribuição de apoios

Artigo 13.º
Contratualização

1 — Os apoios financeiros são concedidos após aprovação das verbas 
nos documentos previsionais por deliberação da Assembleia Municipal, 
salvaguardando sempre o valor e a qualidade das atividades a realizar 
em prol do interesse das populações.

Artigo 14.º
Publicidade e divulgação

Sem prejuízo de outras contrapartidas que venham a ser estabelecidas, 
as Freguesias beneficiárias de apoios atribuídos no âmbito do presente 
Regulamento, ficam obrigadas a inserir em todos os materiais gráficos e 
locais intervencionados a menção de: “Apoiado pela Câmara Municipal 
de Alijó”, acompanhado pelo respetivo logótipo.

Artigo 15.º
Pagamentos

Os pagamentos são efetuados após o pedido apresentado pela Fre-
guesia e após a apresentação do relatório de execução, respetivos do-
cumentos de despesa, com a explicitação dos objetivos e resultados 
alcançados e respetiva validação, por vistoria e relatório, dos mesmos 
pelos serviços da câmara municipal que acompanharam a execução, ou 
por adiantamento devidamente justificado.

CAPÍTULO V

Fiscalização e Incumprimento

Artigo 16.º
Fiscalização da aplicação das verbas

1 — A Câmara Municipal pode, a todo o tempo, solicitar à Fregue-
sia que tenha recebido apoios, a entrega de relatório da execução das 
iniciativas apoiadas.

Artigo 17.º
Incumprimento

O incumprimento das obrigações assumidas pelas Juntas de Fregue-
sia, no âmbito do presente Regulamento, nomeadamente das propostas 
apresentadas quando do pedido de apoio, ou na aplicação das verbas 
recebidas, implica a obrigação de devolver os valores em causa e cons-
titui motivo de não atribuição de futuros apoios.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 18.º
Regime Transitório

Durante o exercício de 2018, o prazo fixado no artigo 7.º para apre-
sentação de pedidos a satisfazer neste ano económico é estendido até 
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31 de maio, sem prejuízo de o Sr. Presidente da Câmara por despacho, 
e por pedido fundamentado, poder prorrogar este prazo.

Artigo 19.º
Casos Omissos

1 — Em tudo o que o presente Regulamento for omisso, considerar-
-se -ão as disposições legais aplicáveis.

2 — As lacunas não reguladas pelas disposições legais aplicáveis 
serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 20.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil a seguir à sua 
publicitação no Diário da República.

Protocolo
Entre:
Município de Alijó, possuidor do cartão de pessoa coletiva 

n.º 506859487, adiante designado abreviadamente de Município, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal,_____________
_________________________ e _________________________, pessoa 
coletiva n.º _______________, adiante designado de _____________
____________________, neste ato representado por ______________
__________________________, é celebrado o presente Protocolo de 
Colaboração, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Constitui objeto do presente Protocolo estabelecer as condições de 

concessão de apoio pelo Município de Alijó ao/à _________________
______________, no sentido de apoiar esta entidade na realização das 
atividades constantes do respetivo Regulamento Municipal de Apoio às 
Freguesias e cujos pedidos da entidade constam em anexo ao presente 
protocolo.

Cláusula 2.ª
1 — O apoio financeiro a atribuir pelo Município, nos termos da 

alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro será de ____________ € (_________ euros).

Cláusula 3.ª
As verbas que asseguram a execução das ações previstas neste Pro-

tocolo encontram -se inscritas no Orçamento e nas Grandes Opções do 
Plano da Câmara Municipal para o ano de 20________.

Cláusula 4.ª
Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas, total 

ou parcialmente, para os fins consignados no presente Protocolo, o/a 
__________________ obriga -se a restituir o montante em causa.

Cláusula 5.ª
Os montantes pecuniários a atribuir serão disponibilizados até 30 dias 

contados a partir da data da outorga do presente protocolo [ou] em duo-
décimos, vencendo -se cada um no 10.º dia útil de cada mês.

Cláusula 6.ª
A/O _____________________________ fica sujeita a publicitar o 

apoio recebido através da menção expressa “Com o apoio do Município 
de Alijó” e inclusão do respetivo logótipo em todos os suportes gráficos 
de promoção ou divulgação das atividades ou projetos apoiados, bem 
como em toda a informação difundida nos diversos meios de comu-
nicação.

Cláusula 7.ª
1 — Até 30 de março do ano seguinte àquele a que respeita o proto-

colo, a/o ______________ deve apresentar o relatório de execução, com 
particular incidência nos aspetos de natureza financeira e com explici-
tação dos objetivos e/ou dos resultados alcançados, devendo anexar ao 
mesmo documentos demonstrativos das ações desenvolvidas que devem 
ser elaborados no prazo de 30 dias após a realização de cada ação.

2 — A/O ___________________________ deve organizar autono-
mamente a documentação justificativa da aplicação do apoio atribuído 
ao abrigo do presente protocolo.

3 — O Município reserva -se o direito de, a todo o tempo, solicitar 
a apresentação da documentação referida nos números anteriores, para 
comprovar da correta aplicação do apoio.

Cláusula 8.ª
Sem prejuízo da obrigatoriedade de entrega do relatório mencionado 

no artigo anterior, os projetos ou atividades apoiadas podem ser objeto de 
auditorias a realizar pelo Município, devendo a/o __________________ 
disponibilizar toda a documentação solicitada para o efeito.

Cláusula 9.ª
1 — O incumprimento das condições estabelecidas no presente pro-

tocolo constitui justa causa de rescisão do mesmo, podendo implicar a 
reposição dos pagamentos ou parte dos pagamentos já efetuados, caso 
a Câmara Municipal assim o delibere.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o incumprimento 
das condições estabelecidas no presente protocolo poderá ainda condi-
cionar a atribuição de novos apoios ao/à _______________________
_______________.

Cláusula 10.ª
As situações não contempladas no presente Protocolo serão decididas 

pela Câmara Municipal.

Cláusula 11.ª
O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura 

e é válido durante o ano de _________.

Cláusula 12.ª
Para efeitos do cumprimento do estabelecido no artigo 5 da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro o n.º de compromisso referente à presente 
despesa é ______________.

Alijó, __ de ___________ de ____.
________________________________________
________________________________________
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 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 6155/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado (M/F)

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 
pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07/11/2017 e para os devidos efeitos e 
ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, na sequência da abertura do procedimento concursal aberto por aviso 
publicado no DR n.º 30, de 10 de fevereiro de 2017, para a carreira/ca-
tegoria de Técnico Superior (área de apoio jurídico) foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
as seguintes trabalhadoras, todas integradas na 2.ª posição remuneratória, 
nível 15, da tabela remuneratória única da carreira/categoria de Técnico 
Superior: Filipa Emanuel Proença Vaz do Paço Monteiro, Ana Carina 
Procópio Magarreiro e Ana Margarida Vicente Monteiro, com efeitos a 
01 de março de 2013; Nádia Filipa Sousa Raposo Camacho e Ana Filipa 
Barata Fernandes Pinto Pereira, com efeitos a 19 de março de 2018.

20 de março de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.
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 Aviso n.º 6156/2018

Cessação de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 
pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07/11, para os devidos efeitos e ao 
abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pú-
blico que, pelos motivos abaixo mencionados, cessaram os contratos de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos seguintes 
trabalhadores:

Cessação do contrato no período experimental: Carlos Alberto dos 
Santos Rodrigues, com a categoria de Assistente Operacional (área da 
higiene e salubridade), com efeitos a 14 de fevereiro de 2018;


