
Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 5 de setembro de 2014  23229

E para constar que se lavrou o presente edital, o qual será afixado nos 
locais de estilo durante o prazo de 30 dias.

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir -se 
à EDIA, Rua de Zeca Afonso, 2, 7800 -522 Beja, telefone: 284315245, 
fax: 284315248.

29 de agosto de 2014. — O Presidente, José Pedro Salema.
308058872 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação n.º 1729/2014
Por deliberação de 05 de agosto de 2014 do Conselho de Administra-

ção da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E.
Cláudia Isabel Neves Pacheco da Silva, enfermeira — autorizada 

a equiparação a bolseiro parcial, 15 horas semanais para a frequência 
do ensino teórico e ensino clínico, mantendo a atividade no local de 
trabalho nas restantes 25 horas e cumprindo o seu horário de 40h/se-
manais nas férias escolares, para frequentar o 5.º Curso do Mestrado 
em Enfermagem na Área de Especialização — Pessoa em Situação 
Crítica, para o ano letivo 2014 -2015. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

29 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208059122 

 Deliberação n.º 1730/2014
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. de 05 de agosto de 2014, foi auto-
rizada a acumulação de funções privadas à Enfermeira Cláudia Patrícia 
Godinho Jesus Canilhas, ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 35/2014 de 
20/06. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208058678 

 Deliberação n.º 1731/2014
Por deliberação de 20 de agosto de 2014 do conselho de administração 

da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E.:

Sílvia Alexandra da Silva Cunha, enfermeira — autorizada a equi-
paração a bolseiro parcial, 16 horas semanais, para a frequência das 
aulas, mantendo a atividade no local de trabalho nas restantes 24 horas e 
cumprindo o seu horário de 40 horas/semanais nas férias escolares, para 
frequentar o mestrado profissional em Enfermagem de Saúde mental 
e Psiquiatria, para o ano letivo de 2014 -2015. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

29 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208059163 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 9999/2014

Procedimento concursal externo de ingresso para recrutamento, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, de um estagiário para o posto de trabalho 
da carreira de Especialista de Informática, categoria de Especia-
lista de Informática do grau 1, nível 2, para a Divisão Adminis-
trativa e de Modernização, não ocupado e previsto no mapa de 
pessoal do Município de Abrantes.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento acima referenciado, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2014, 
a qual foi homologada por despacho do Vice -Presidente desta Câmara 
Municipal, datado de 19/08/2014.

Candidatos aprovados:
Pedro Miguel Conceição Santos — 16,007 valores
Hugo Alexandre Alves Mendes — 11,616 valores

Candidatos excluídos:
Carlos Manuel Janeiro Rato Pinto Pacheco c)
Cristina Isabel Duarte Peres a)
João Paulo Cruz Simões b)
Jorge Miguel Oliveira Lourenço Ferreira d)
Luís Miguel Pereira Silva b)
Miguel Ângelo Romeiro Ferreira d)
Pedro Miguel Santos Barata Rosa b)
Rui Gonçalinho Gomes c)

Motivos da Exclusão:
a) Por não possuir grau de licenciatura, conforme estipulada no 

ponto 6.1 do aviso n.º 2888/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª Serie, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2014 e não apresentar candidatura 
instruída de acordo com o indicado no ponto 7.3 do aviso;

b) Por não terem comparecido à prova escrita de conhecimentos 
(PEC);

c) Por terem tido avaliação inferior a 9,5 valores na prova escrita de 
conhecimentos (PEC);

d) Por não terem comparecido à Avaliação Psicológica
20 de agosto de 2014. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 

Albuquerque.
308055915 

 MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Regulamento (extrato) n.º 396/2014
Osvaldo dos Santos Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de 

Alcoutim:
Torna público e a todos os interessados faz saber que, decorrido o 

período de apreciação pública, estabelecido no artigo 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo, foram apresentadas sugestões, mas 
apreciadas as mesmas, não mereceram provimento, por não se enqua-
drarem no âmbito da disposição regulamentar “Projeto de Regulamento 
Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo ao Ensino Superior”, pelo 
que se convalida o referido projeto em versão final de “Regulamento 
Municipal de Atribuição das Bolsas de Estudo ao Ensino Superior”, com 
entrada em vigor após a sua publicação no Diário da República.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros 
de igual teor, que além de no Diário da República e sítio eletrónico do 
Município de Alcoutim, vão ser afixados nos locais públicos do costume.

26 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos Santos 
Gonçalves.

Regulamento Municipal de Atribuição das Bolsas
de Estudo «Dr. João Dias» para Estudantes

do Ensino Superior do Concelho de Alcoutim

Preâmbulo
A educação e o ensino constituem atribuições fundamentais das Autar-

quias Locais, de acordo com o disposto no artigo 241.º da Constituição 
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da República Portuguesa, e nos termos previstos na alínea hh) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Neste sentido, a atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino superior, 
surge com particular relevância no contexto da política municipal, pelo 
estímulo à prossecução dos estudos a nível superior, dos estudantes.

Deste modo, contribui -se para a igualdade na frequência do ensino 
superior e para a melhoria da qualificação profissional dos estudantes 
do Concelho, atenuando os efeitos da interioridade.

Artigo 1.º

Princípios

A presente alteração surge em virtude da necessária adequação aos 
atuais enquadramentos legais e regulamentares e, devido ao peso cada 
vez mais significativo, a nível local, que a ação social e educação têm 
vindo a assumir.

Artigo 2.º

Âmbito e o Objetivo

1 — O Município de Alcoutim atribui Bolsas de Estudo aos alunos 
residentes no Concelho de Alcoutim que frequentam cursos de Ensino 
Superior, que conferem o grau de licenciatura ou mestrado, em estabe-
lecimentos públicos ou privados.

2 — As Bolsas de Estudo destinam -se a apoiar e incentivar os alunos no 
prosseguimento dos estudos desde que obtenham aproveitamento escolar.

Artigo 3.º

Bolsas a atribuir

1 — O número e o valor mensal das bolsas de estudo serão os que 
vierem a ser fixados pela Câmara Municipal, em cada ano e em data 
anterior à abertura do respetivo concurso de atribuição.

2 — As bolsas de estudo têm a duração de dez meses (outubro a julho).
3 — O número de anos de Bolsa a atribuir não pode exceder os 5 

anos curriculares.
Artigo 4.º

Condições de acesso

1 — Só poderão requerer a atribuição de Bolsa de Estudo os estudantes 
que reúnam cumulativamente as seguintes condições:

a) Residência comprovada no Concelho de Alcoutim há pelo menos 
2 anos e, caso tenha mais de 18 anos, estar recenseado no Concelho;

b) Aproveitamento escolar no ano anterior, com transição obrigatória 
de ano letivo;

c) Matrícula em estabelecimento e curso de ensino superior ou frequên-
cia do curso de ensino superior, no ano letivo para que solicita a bolsa;

d) Não ser detentor de licenciatura, exceto no caso de se tratar de uma 
licenciatura com um plano curricular de 3 anos.

2 — As bolsas a atribuir por aluno não podem ultrapassar os anos do 
curso previstos no Plano Curricular.

Artigo 5.º

Formalização da Candidatura

A candidatura a bolseiro tem caráter anual, e é feita mediante reque-
rimento, em impresso próprio a fornecer pela Câmara Municipal de 
Alcoutim e instruindo os seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão;
b) Fotocópia do número de contribuinte/ cartão de cidadão;
c) Certidão ou declaração do respetivo estabelecimento de ensino 

comprovativa da matrícula ou inscrição no curso a que se candidata;
d) Plano do curso que frequenta;
e) Certidão ou declaração do estabelecimento de ensino comprovativa 

da frequência e do aproveitamento escolar no ano letivo anterior;
f) Atestado de residência, atestando que reside no concelho de Alcou-

tim, há pelo menos 2 anos;
g) Comprovativo do NIB.

Artigo 6.º

Constituição da Comissão de Análise das Candidaturas

1 — Será designada, anualmente, pela Câmara Municipal.
2 — A Comissão de Análise deverá ser constituída por cinco elementos.

Artigo 7.º
Aprovação das Candidaturas

1 — As candidaturas serão apreciadas e avaliadas pela Comissão de 
Análise das Candidaturas e cuja proposta será analisada e aprovada pelo 
Executivo deste Município.

2 — A Comissão de Análise elabora a Lista Provisória da atribuição 
das Bolsas, da qual será dado conhecimento público por edital e dela 
notificados todos os concorrentes.

3 — Da Lista Provisória qualquer interessado pode reclamar no prazo 
de 10 dias úteis.

4 — A Comissão de Análise emite parecer sobre a reclamação, sendo 
da responsabilidade da câmara a sua aceitação.

5 — Decorrido o prazo de reclamação será submetida à Câmara, para 
aprovação a Lista definitiva da atribuição das Bolsas.

Artigo 8.º
Validade das Bolsas

1 — As bolsas são válidas para o ano letivo em causa.
2 — Deve ser efetuada nova candidatura todos os anos letivos, não 

sendo a bolsa de estudo automaticamente renovada.

Artigo 9.º
Abertura das candidaturas às Bolsas de Estudo

As bolsas de estudo são atribuídas mediante concurso anual a publi-
citar por um período de 10 dias úteis, uma só vez, num jornal de âmbito 
local, ou regional, na página eletrónica da autarquia e por afixação de 
avisos nos lugares de estilo do concelho.

Artigo 10.º
Cessação do direito

1 — Os pedidos indeferidos resultam de processos de candidatura 
incompletos, falta de documentos, e ou não satisfação das condições 
fixadas neste Regulamento.

2 — Os requerentes poderão suprir as insuficiências ou deficiência 
do processo no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da notificação 
pela Câmara.

3 — São excluídos do concurso os candidatos que prestem intencio-
nalmente falsas declarações.

4 — O Município dará a conhecer a lista provisória dos bolseiros 
aprovados, cabendo recurso para a Câmara Municipal no prazo de 5 dias 
úteis, contando da data da afixação da lista.

5 — O recurso, devidamente fundamentado por escrito, é dirigido à 
Comissão de Análise das Candidaturas às Bolsas de Estudo, que deci-
dirá de acordo com o presente Regulamento, não havendo recursos da 
decisão tomada.

Artigo 11.º
Pagamento

1 — O montante que venha a ser determinado por aplicação do dis-
posto do n.º 3 será pago em 2 prestações iguais, com efeitos a partir do 
mês de outubro de cada ano.

2 — Os pagamentos far -se -ão, preferencialmente, mediante trans-
ferência bancária.

Artigo 12.º
Deveres e obrigações dos Bolseiros

1 — Os estudantes beneficiários são obrigados a participar à Câmara 
Municipal de Alcoutim as circunstâncias que possam alterar as condições 
anteriores de admissão ao concurso, designadamente:

a) Mudança de residência;
b) Mudança de curso ou estabelecimento de ensino;
c) Anulação de matrícula/ desistência do curso;

2 — O não cumprimento destes deveres implicará a suspensão ime-
diata da Bolsa de Estudo em qualquer altura do ano letivo.

3 — A deteção de alteração das circunstâncias que levaram à atri-
buição do subsídio originará a devolução ao Município dos montantes 
indevidamente recebidos.

4 — A concessão da Bolsa de Estudo pelo Município implica prestar, 
em articulação com o Município, por cada ano letivo, 15 dias de serviço 
de interesse público.

Artigo 13.º
Disposições finais

Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela 
Câmara Municipal sob proposta da Comissão de Análise.
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Artigo 14.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento terá efeitos a partir da sua publicação.
308056077 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Edital n.º 824/2014
Pedro Miguel César Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Almeirim
Torna público, e para os efeitos do disposto na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 118.º 
do Código Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal em 
reunião ordinária realizada em dezoito de agosto de 2014, deliberou 
aprovar e submeter a apreciação pública o Projeto de Regulamento 
Municipal de Transportes Escolares

Assim, convidam -se todos os interessados a pronunciarem -se acerca 
de qualquer questão que se ligue com o projeto do regulamento, de-
vendo para o efeito dirigir as suas questões em carta fechada dirigida 
ao Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Rua 5 de Outubro, 
2080 Almeirim.

O prazo para a apresentação das questões, será de 30 dias, contados a 
partir dos 5 dias subsequentes à publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República.

O processo poderá ser consultado na secção de expediente e arquivo 
da Câmara Municipal de Almeirim, nos horários de expediente e no site 
da Câmara Municipal (www.cm -almeirim.pt).

Para que conste e os devidos efeitos, se lavrou o presente edital para 
ser publicado e que vai afixado nos lugares de estilo.

Projeto de regulamento municipal 
de transportes escolares

Município de Almeirim

Nota Justificativa
Nos termos dos Artigos 114.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, entendeu a Câmara Municipal de Almeirim elaborar o 
presente Regulamento Municipal de Transportes Escolares.

Considerando que têm vindo a ser transferidas mais competências 
do Estado para as autarquias locais no que concerne aos transportes 
escolares, a Câmara Municipal de Almeirim pretende, com o presente Re-
gulamento, clarificar e definir procedimentos no âmbito dos transportes 
escolares, nomeadamente, a nível de apoios contemplados na legislação 
em vigor ou concedidos por esta Autarquia com caráter facultativo, es-
tando a sua operacionalidade a cargo do Departamento da Educação.

É de realçar que o Plano de Transportes Escolares a elaborar anu-
almente por este Município é o instrumento de gestão por excelência 
desta atividade, que se pretende ver conjugada com princípios e políticas 
inerentes aos planos e redes de transportes públicos locais.

Pretende -se uma atuação conjugada e devidamente programada entre 
o Município, os Estabelecimentos de Ensino e demais entidades, de onde 
resultará uma melhoria dos serviços a prestar aos estudantes, bem como 
economias significativas na exploração dos transportes escolares, através 
da criação de soluções cada vez mais ajustadas, social e economicamente, 
às realidades locais.

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 299/84, de 5 
de setembro, na sua atual redação, compete aos Municípios garantir o 
serviço de transporte dos alunos do Ensino Básico e Secundário entre 
o local de residência e o local do estabelecimento de ensino, quando 
residam a mais de 3km ou 4km, caso o estabelecimento de ensino possua 
ou não refeitório, respetivamente, pelo que é essencial a regulamentação 
dessa atividade.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante

1 — O presente Regulamento tem por legislação habilitante o n.º 7 do 
artigo 112.º e o artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
bem como a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e a alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

2 — O presente Regulamento tem ainda como legislação habili-
tante:

Decreto -Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, na sua atual redação;
Decreto -Lei n.º 243/87, de 15 de junho;
Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, na sua atual redação;
Decreto -Lei n.º 55/2009, de 02 de março, na sua atual redação;
Lei n.º 3/2008, de 07 de janeiro;
Lei n.º 21/2008, de 12 de maio;
Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto;
Portaria n.º 138/2009, de 3 de fevereiro, na sua atual redação;
Portaria n.º 161/85, de 22 de maio;
Portaria n.º 181/86, de 06 de maio;
Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, na sua atual redação.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — O presente Regulamento determina os princípios de atribuição, 
organização, disciplina e financiamento dos transportes escolares do 
Município de Almeirim para as crianças da educação pré -escolar (rede 
pública) e alunos do ensino básico e secundário.

2 — O serviço de transportes escolares é uma modalidade de Ação 
Social Escolar que visa assegurar o transporte dos alunos residentes 
no Município de Almeirim, relativamente aos quais a distância da sua 
residência ao estabelecimento de ensino seja superior a 3 km ou 4 km, 
consoante este esteja ou não equipado com refeitório, respetivamente.

3 — A rede de transportes escolares do Município de Almeirim en-
globa:

a) Transporte coletivo de passageiros;
b) Circuitos especiais.

Artigo 3.º
Identificação dos Beneficiários

Podem beneficiar do transporte escolar, nas condições previstas no 
presente Regulamento, os alunos residentes no Município, que frequen-
tem estabelecimentos do Ensino Pré -Escolar, Básico ou Secundário na 
área da respetiva influência pedagógica.

Artigo 4.º
Não Beneficiários

1 — Não beneficiam de transporte os alunos que:
a) Frequentem cursos profissionais ou de formação profissional 

nos quais esteja previsto o financiamento para transportes escolares, 
desde que o financiamento recebido corresponda a, pelo menos, metade 
do custo dos bilhetes de assinatura, nos termos previstos na Portaria 
n.º 181/86, de 6 de maio;

b) A distância da sua residência ao estabelecimento de ensino seja 
inferior a 3 km ou 4km, consoante se tratar de estabelecimento, com ou 
sem refeitório, respetivamente;

c) Tendo vaga ou oferta educativa em escola a distância inferior a 
3km ou 4km da sua área de residência, consoante se tratar de estabele-
cimento, com ou sem refeitório, respetivamente, optem por frequentar 
outras escolas que excedam as mencionadas distâncias;

d) Alunos do Ensino Básico ou Secundário com necessidades edu-
cativas especiais, que frequentem escolas de referência ou unidades de 
ensino estruturado, quando não puderem ser utilizados os transportes 
regulares ou os escolares, casos em que o transporte dos alunos será 
assegurado pelo Ministério da Educação e Ciência.

Artigo 5.º
Critérios de Atribuição

O Município assegurará o transporte escolar nas seguintes situações:
1 — Alunos que residam a mais de 3 ou 4 km do estabelecimento 

de ensino de referência, consoante este não tenha ou tenha refeitório 
escolar, respetivamente;

2 — Alunos que frequentem escolas fora da área de residência, por falta 
de vaga, área de estudo ou curso na escola mais próxima da residência;

3 — Alunos que residam em locais em que o percurso para o estabe-
lecimento de ensino seja mais próximo da sua residência e exista rede 
de transportes coletivos;

4 — Alunos do Ensino Básico ou Secundário que frequentem esta-
belecimentos de ensino a distâncias inferiores às previstas no n.º 1, mas 
relativamente aos quais o percurso a efetuar a pé seja considerado de 
perigosidade elevada;

5 — Alunos do Ensino Básico ou Secundário com necessidades 
educativas especiais, comprovadas com plano educativo individual, a 




