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c) Apoiar crianças com necessidades educativas especiais, referidas no
n.º 3 do artigo anterior, através dos auxílios, previstos para o escalão A,
conforme quadros da alínea a) e b) do presente artigo.
2 — No caso de apoio para aquisição de livros e/ou material escolar
pode o Município optar pela atribuição de um subsídio ou pela aquisição
direta de livros e/ou material escolar.
a) No caso de atribuição de subsídio para aquisição de livros e/ou
material escolar, o mesmo deverá ser levantado, na papelaria indicada
pelo Serviço de Educação, até 30 dias após a sua comunicação ao/à
encarregado/a de educação.
b) No caso da aquisição direta de livros e/ou material escolar, os
mesmos deverão ser levantados, no Serviço de Educação, até 30 dias
após a sua comunicação ao/à encarregado/a de educação.
3 — Por requerimento devidamente justificado, poderá o/a encarregado/a de educação solicitar que o prazo referido na alínea b) do
número anterior seja alargado até aos 90 dias após o deferimento do
referido requerimento.
Artigo 7.º
Processo de candidatura
1 — O formulário de candidatura, disponível no sítio eletrónico do
Município, no Serviço de Educação do Município ou no Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral deve ser acompanhado por:
a) Documentos de identificação do/a encarregado/a de educação e da
criança ou do/a estudante;
b) Declaração da Segurança Social ou outra entidade competente,
comprovativa do posicionamento do agregado familiar no escalão de
abono de família;
c) Documento do/a encarregado/a de educação, comprovativo da
situação de eleitor recenseado no Município.
2 — Serve de comprovativo previsto da alínea c) do número anterior:
cartão de cidadão ou título de residência devidamente atualizado no caso
de cidadãos estrangeiros.
3 — Em situação de recente alteração de morada para o concelho,
poderá ser apresentado no ato da candidatura o comprovativo de alteração de morada do cartão de cidadão ou contrato de arrendamento,
dispondo o requerente do prazo de 30 dias (seguidos) para efetivar a
referida alteração. Só após a efetivação da alteração será atribuída a
ação social escolar.
4 — A candidatura deverá ser realizada no Serviço de Educação do
Município.
Artigo 8.º
Prazos
1 — O prazo de candidatura decorre durante o período de matrículas ou renovação de matrículas definido anualmente pelo Ministério
de Educação e Ciência, excecionando-se os casos de transferência de
estudantes fora do período normal.
2 — No caso de transferências de crianças ou estudantes, fora do período normal, a candidatura deverá ser apresentada até 30 dias seguidos
após a efetivação da transferência.
3 — No caso da reclassificação do escalão de abono de família ocorra
durante o ano letivo, a candidatura deverá ser apresentada até 30 dias
seguidos após a data de efetivação da reclassificação pele entidade
competente (Segurança Social ou outra).
4 — Após os períodos de candidatura identificados nos números
anteriores, as candidaturas podem ser apresentadas devendo ser acompanhadas de requerimento justificando os motivos da apresentação
ocorrer após os referidos prazos.
5 — As candidaturas apresentadas ao abrigo do número anterior serão
analisadas pelo Serviço de Educação e presentes, para deliberação sobre
a eventual atribuição de subsídio, à 1.ª reunião ordinária de Câmara
do mês seguinte à data de candidatura, desde que a mesma tenha dado
entrada no Serviço de Educação até ao dia 20.

3 — A marcação das entrevistas será efetuada através de contacto
telefónico, e-mail e/ou ofício dirigido ao/à encarregado/a de educação;
sendo que, caso este não compareça na data agendada, a candidatura
será considerada excluída.
4 — Os documentos solicitados pelo Serviço de Educação, aquando
a realização da entrevista, deverão ser entregues no prazo de 10 dias
úteis, após a realização da mesma; sendo que a não apresentação dos
documentos até à data limite, implica a exclusão dos/as estudantes dos
auxílios económicos.
Artigo 10.º
Situação de exclusão
Serão excluídos os/as candidatos/as que:
a) Não preencham integralmente o formulário de candidatura;
b) Entreguem o processo de candidatura fora do prazo estabelecido;
c) Não frequentem estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar
ou 1.° ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de Sobral de
Monte Agraço, ou que frequentem, mas a sua residência seja noutro
concelho ou o/a seu/sua encarregado/a de educação seja residente e/ou
eleitor/a noutro concelho;
d) Não seja possível ponderar a situação económica do agregado familiar, quer seja através da declaração comprovativa do posicionamento
do agregado familiar nos escalões do abono de família, ou através da
avaliação socioeconómica;
e) Não compareçam à entrevista agendada, nos casos em que se
verificou a necessidade de avaliação socioeconómica;
f) Não entreguem a documentação solicitada pelo Serviço de Educação, dentro do prazo estipulado;
g) Prestem falsas declarações, tanto por inexatidão como por omissão,
no processo de candidatura.
Artigo 11.º
Competências do Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral
São competências do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da
Cruz Sobral:
a) Proceder à entrega dos boletins de inscrição aos/às encarregados/as
de educação, aquando da matrícula ou renovação da mesma;
b) Remeter ao Serviço de Educação, até 31 de julho, a constituição
provisória de turmas (da Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico), bem como os respetivos horários;
c) Remeter ao Serviço de Educação, até 31 de julho, a listagem dos
livros escolares adotados em cada ano de escolaridade, bem como o
seu custo de mercado.

CAPÍTULO III
Disposições Finais
Artigo 12.º
Casos Omissos
Todos os casos omissos do presente regulamento serão analisados e
decididos pela Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço.
Artigo 13.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento aplica-se a partir do início do ano letivo
seguinte à sua publicação.
208635154

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 5694/2015

Artigo 9.º
Avaliação Socioeconómica
1 — Nos casos em que se verifique a necessidade de avaliação socioeconómica do agregado familiar dos candidatos, o processo será
analisado pelo Serviço de Educação do Município.
2 — Poderão ser utilizados os seguintes métodos de análise:
a) Marcação de entrevista com o/a encarregado/a de educação, a realizar nas instalações do Centro de Recursos de Ação Social e Educação;
b) Visita domiciliária à residência e/ou ao estabelecimento de ensino.

Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) — Afife,
Carreço e Areosa
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, torna público que a Câmara Municipal de Viana do
Castelo deliberou, na reunião realizada no dia trinta de abril de 2015,
iniciar o processo de elaboração do Plano de Intervenção em Espaço
Rural (PIER) para Afife, Carreço e Areosa.
Assim, para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, torna público que, de
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acordo com a referida deliberação, foi estabelecido que o processo de
alteração deverá ocorrer num período máximo de doze meses.
Foi ainda estabelecido, para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 77.º
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (DL n.º 380/99,
de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009,
de 20 de fevereiro), um prazo de participação pública, que decorrerá
entre os dias 1 e 22 de junho de 2015, durante o qual os interessados,
através de formulário existente no Serviço de Atendimento ao Munícipe
desta Câmara Municipal ou através da página electrónica do Município,
poderão formular as sugestões e apresentar as informações que possam
ser consideradas no âmbito do procedimento aprovado.
Mais se informa que a justificação, o enquadramento e os termos da
deliberação referida podem ser consultados na página electrónica do
Município: http://www.cm-viana-castelo.pt/Ordenamento do Território
/Instrumentos Gestão do Território /Planos de Pormenor.
13 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, José Maria da
Cunha Costa.
208638468

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO BARTOLOMEU
DO OUTEIRO E ORIOLA
Aviso n.º 5696/2015
Regulamento de apoio ao associativismo da União das Freguesias
de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola
No uso da competência prevista na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
torna-se público que na sua reunião de 1 de dezembro de 2014, a junta
de freguesia da União das Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro
e Oriola aprovou o regulamento de apoio ao associativismo da União
das Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola, e que o mesmo
foi submetido e aprovado pela assembleia de freguesia, na sua sessão
de 22 de dezembro de 2014.
O referido regulamento encontra-se exposto nos serviços administrativos da União das Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola
para consulta dos interessados, e entra em funcionamento no dia seguinte
à sua publicação em Diário da República.
27 de abril de 2015. — O Presidente da União das Freguesias de São
Bartolomeu do Outeiro e Oriola, Hermenegildo José Bigorna Valverde.
308606926

MUNICÍPIO DE VIZELA
Aviso n.º 5695/2015
Dinis Manuel da Silva Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Vizela, torna público, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação
e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Vizela de
30 de abril de 2015, que a partir do 5.º dia útil a seguir à publicação
deste aviso no Diário da República e durante 15 dias úteis, se encontra
aberto um período de Discussão Pública Preventiva da Alteração do
Plano Diretor Municipal.
Durante o período de Discussão Pública, qualquer reclamação, observação, sugestão ou pedido de esclarecimento deve ser apresentado por
escrito e entregue diretamente na Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, sita Praça do Município, n.º 552 freguesia de S. Miguel, ou
remeter por correio registado, endereçado ao Presidente da Câmara de
Vizela — Alteração do Plano Diretor Municipal — Praça do Município,
n.º 552 freguesia de S. Miguel — 4815-013 Vizela.
Para constar se publica o presente aviso no Diário da República, sítio
da Câmara Municipal de Vizela e na comunicação social, sendo ainda
afixado nos lugares de estilo e outros de igual teor.
13 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dinis Manuel da
Silva Costa.
208638524
PT

Carreira/Categoria

5 (cinco)
(*)

Assistente Operacional. . . . .

Habilitações literárias

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE ALMADA
Aviso n.º 5697/2015
Contratação por tempo indeterminado
Procedimento concursal para admissão
de (5) cinco assistentes operacionais
1) Ao abrigo do disposto no artigo 64.º.o, n.os 1 e 2, da Lei 82-B/2014
de 31/12, e por Proposta n.º 74/XI-2.º da Câmara Municipal de Almada
aprovada em reunião camarária de 04/02/2015, foi deliberado pela Assembleia Municipal, em 27/02/2015, autorizar a abertura de 02 (dois)
procedimentos concursais de recrutamento excecional para o provimento
de 30 (trinta) postos de trabalho (PT) previstos no mapa de pessoal, na
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado com sujeição a período experimental, de acordo com o disposto nos artigo 45.º
a 51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
pela Lei 35/2014 de 20 de junho:
Atividade

Escolaridade obrigatória (**) Motorista de Pesados e Veículos
Especiais.

Requisitos específicos

Carta de condução C.
CAM — Certificado de Aptidão
de Motorista.

(*) Será aplicada a quota a favor de portadores de deficiência nos candidatos sem RJEP por CTFPTI, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro.
(**) Escolaridade obrigatória, nos termos do artigo 86.º, 1, a) da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (4.ª classe do ensino primário para os candidatos nascidos antes de
1 de janeiro de 1967, seis anos de escolaridade para os candidatos nascidos depois daquela data e nove anos de escolaridade para os nascidos após 1 de janeiro de 1981).

2) Caracterização do posto de trabalho:
Conduz veículos ligeiros e pesados e máquinas especiais. Aplica as
normas de segurança e higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes
à atividade profissional. Trabalho por turnos.
3) De acordo com o disposto nos artigo 47.º, n.º 2 e 62.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31/12, os procedimentos destinam-se a candidatos
que já possuam Relação Jurídica de Emprego Público (RJEP) por tempo
indeterminado, sem prejuízo do alargamento a outros candidatos sem
RJEP previamente constituída conforme deliberado pela Assembleia
Municipal.
4) Local da prestação de trabalho: área geográfica do Município de
Almada e dos municípios confinantes.
5) Vencimento: 505,00 € (RMMG), sem prejuízo de manutenção do
já auferido pelos detentores de RJEP.
6) Acréscimo eventual de compensação pelo trabalho de turnos,
quando prestado.
7) Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
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 de vacinação obrigatória.
8) 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 previstos no
mapa de pessoal deste serviço idênticos aos postos de trabalho previstos
neste procedimento.
9) Forma, local e prazo de apresentação da candidatura:
As candidaturas são formalizadas, obrigatoriamente, em formulário
tipo, nos termos do artigo 51.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/4 e do
Despacho n.º 11321/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 89, de 8/5, que se encontra disponível no Atendimento dos
SMAS-Almada/DPE, no horário compreendido entre as 9:00h e as
12:30h e entre as 14:00h e as 17:30h ou em www.smasalmada.pt, e têm
de ser apresentadas, em suporte de papel, pessoalmente ou através de

