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CAPÍTULO III
Da atribuição

Artigo 9.º
Atribuição de bolsa de estudo

1 — A selecção dos candidatos caberá a um júri designado para o 
efeito pelo Presidente da Câmara Municipal.

2 — Para efeitos de selecção, o júri utilizará obrigatoriamente os 
seguintes critérios, aos quais atribuirá uma pontuação, determinando 
assim o escalonamento dos candidatos:

a) Menor rendimento mensal per capita do agregado familiar — 40 pontos;
b) Número de membros do agregado familiar a frequentar cursos 

previstos no artigo 2.º  - 8 pontos;
c) Dimensão do agregado familiar — 8 pontos;
d) Família monoparental — 8 pontos;
e) Estatuto de deficiente do candidato — 8 pontos;
f) Inexistência de habitação própria do agregado familiar — 8 pontos.

3 — O rendimento mensal per capita é calculado pela aplicação da 
seguinte fórmula:

C= RA/12
N

em que:
C — rendimento mensal per capita
RA — rendimento anual ilíquido do agregado familiar, comprovado 

de acordo com a alínea l) do Artigo 7.º
N — número de elementos do agregado familiar, comprovado por 

atestado emitido pela Junta de Freguesia

4 — Em caso de empate na pontuação final e para efeitos do número 
total de bolsas a atribuir, prevalece o candidato com menor rendimento 
mensal per capita.

5 — Os serviços de Acção Social da Câmara Municipal comunicarão 
aos interessados, por ofício e afixação de edital, a lista provisória hie-
rarquizada dos candidatos admitidos e dos candidatos excluídos com a 
respectiva fundamentação da exclusão.

6 — Os candidatos poderão reclamar da lista referida no número 
anterior, num prazo de dez dias úteis a contar do dia da recepção da 
notificação, sendo que:

a) A reclamação implica a apresentação de uma exposição escrita, 
fundamentada e dirigida ao júri que decidirá de acordo e nos termos do 
presente Regulamento.

b) O resultado da reclamação será posteriormente comunicado por 
escrito aos interessados.

7 — Findo o prazo de apreciação final, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal produzirá despacho definitivo para a concessão das “bolsas de 
estudo”, afixando -se edital com a lista definitiva.

Artigo 10.º
Afectação de verbas

As verbas referentes às “bolsas de estudo” serão inscritas no plano 
plurianual de actividades e orçamento.

Artigo 11.º
Número e valor de bolsas atribuídas

1 — O número máximo de bolsas de estudo a atribuir anualmente 
será 40.

2 — O valor da bolsa mensal será calculado de acordo com o inde-
xante de apoio social em vigor no início de cada ano lectivo, mediante 
o seguinte mapa: 

Escalão Valor do rendimento per capita Valor da bolsa a atribuir

1.º
2.º
3.º

≤ 50 % do IAS  . . . . . . . . . . . . . . . .
≤ 100 % do IAS  . . . . . . . . . . . . . . .
≤ 150 % do IAS  . . . . . . . . . . . . . . .

60 % do IAS.
80 % do 1.º escalão.
60 % do 1.º escalão.

com o valor da “Bolsa de Estudo” do Município ultrapasse o IAS (In-
dexante de Apoio Social). Essa redução será efectuada de modo a que 
o montante global nunca ultrapasse o IAS.

5 — A Câmara Municipal reserva -se o direito de solicitar, ao estabele-
cimento de ensino superior frequentado e a outras entidades, informação 
sobre benefícios sociais, bolsas ou subsídios atribuídos.

6 — O valor da bolsa de estudo será comunicado ao candidato por 
ofício.

7 — O valor da “Bolsa de Estudo” deve constar na declaração de 
IRS do ano a que respeita.

Artigo 12.º
Forma de pagamento

O valor da “bolsa de estudo” será atribuído numa prestação única, 
sendo creditada na conta bancária indicada pelo bolseiro.

CAPÍTULO IV
Dos deveres dos bolseiros

Artigo 13.º
Deveres e obrigações dos bolseiros
1 — Incubem aos bolseiros os seguintes deveres e obrigações:
a) Havendo mudança de curso, de estabelecimento de ensino ou 

interrupção dos estudos, comunicar tal situação imediatamente e por 
escrito ao Presidente da Câmara Municipal;

b) Comunicar a eventual alteração de rendimento ou mudança de resi-
dência do agregado familiar para outro Concelho. A mudança de residência 
para outro Concelho implica a cessação imediata da “Bolsa de Estudo”.

c) Devolver qualquer importância recebida após eventual interrupção 
do ano lectivo em curso, salvo situação de doença grave e prolongada 
devidamente documentada;

d) Prestar cento e cinco horas de serviço cívico à comunidade em activida-
des de índole diversa, de reconhecida mais valia e interesse para os munícipes, 
promovidas pela autarquia ou por outra entidade da área do município;

e) Informar o Município da obtenção do curso superior.

2 — O desconhecimento deste Regulamento não justifica o incumpri-
mento das obrigações do aluno enquanto candidato ou bolseiro.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

Artigo 14.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e os casos omissos no presente Regulamento serão deci-
didos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 15.º
Sanções

As situações irregulares que venham a ser detectadas em qualquer fase 
do processo de candidatura ou após a concessão das “Bolsas de Estudo” 
determinam a devolução dos montantes recebidos e, se for caso disso, a 
abertura do competente procedimento criminal, em conformidade com 
a legislação em vigor, à data da verificação da infracção.

Artigo 16.º
Norma revogatória

O presente Regulamento revoga e substitui toda a anterior regula-
mentação sobre a matéria.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no sexto dia útil após a sua 
publicitação nos termos legais.

11 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Esmeraldo Saraiva 
Neto Carvalhinho.

204907072 

 3 — O valor anual da bolsa de estudo resulta da multiplicação do 
valor mensal por nove meses.

4 — O montante da bolsa, apurado nos termos do n.º 2, poderá ser 
reduzido caso o bolseiro receba bolsa de estudo do Serviço de Acção 
Social do estabelecimento de ensino superior que frequenta e a soma 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 14411/2011

Faz -se público, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 18.º do Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 
de Setembro, que a Câmara Municipal de Oeiras, em reunião realizada 
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em 08 de Junho de 2011, deliberou aplicar a pena de despedimento ao 
Agente de Polícia Municipal, Ricardo Alexandre Veiga Gil Rodrigues 
dos Santos, em decisão final do processo disciplinar n.º 02/2011.

7 de Julho de 2011. — Pelo Presidente, a Directora Municipal de 
Administração e Desenvolvimento Organizacional, Dr.ª Paula Maga-
lhães Saraiva.

304892193 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Aviso n.º 14412/2011
Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º conjugado com a alínea d) do 

n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, a tempo parcial, relativamente a três postos de trabalho 
na categoria de Assistente Operacional (serviços gerais de apoio à área 
educativa) aberto pelo Aviso n.º 3147/2011 (Ref. B), publicado no Di-
ário da República, 2.ª série, n.º 20, de 28 de Janeiro de 2011, de que a 
relação provisória dos candidatos excluídos após a realização da prova 
escrita de conhecimentos encontra -se afixada no átrio do Edifício dos 
Paços do Concelho, Largo Alberto Leitão, n.º 5, vila de Penacova e 
disponibilizada em www.cm -penacova.pt.

A realização da audiência prévia à decisão definitiva de exclusão terá 
lugar nos dez dias úteis seguintes ao da publicação deste aviso, devendo 
os interessados utilizar o formulário disponível na página electrónica 
do Município.

11 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Humberto Oliveira.
304902252 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Edital n.º 706/2011
Desafectação do domínio público do município da parcela 1 e 2 e 

afectação ao domínio público do município das parcela 3, 4 e 5, Berta 
Maria Correia de Almeida de Melo Cabral, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ponta Delgada:

Faz saber, de acordo com o estipulado na alínea v) do n.º 1 do ar-
tigo 68.º e do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro, que a Assembleia Municipal de Ponta Delgada, em 
sessão ordinária realizada no dia 29 de Junho de 2011, mediante proposta 
da Câmara Municipal aprovada em sua reunião ordinária de 27 de Junho 
de 2011, aprovou a desafectação do domínio público para o domínio 
privado de duas parcelas de terreno — Parcela 1, com a área de 120 m2 
sita à Rua do Tanque Bettencourt, da freguesia de Ginetes, confrontando 
a Norte com Rua do Tanque Bettencourt, a Sul, Nascente e a Poente com 
Irmãos Pavão, L.da — Parcela 2, com a área de 60 m2, sita ao mesmo 
local, confrontando a Norte e Nascente com Rua do Tanque Bettencourt, 
a Sul e a Poente com Irmãos Pavão, L.da, e a afectação ao domínio 
público do Município das parcelas 3, 4 e 5, com áreas respectivamente 
de 40 m2, 80 m2 e 260 m2, com a área total de 380 m2, sitas na Rua da 
Canada, a desanexar do prédio descrito na CRP de Ponta Delgada sob 
o n.º 1395/Ginetes e inscrito no Serviço de Finanças de Ponta Delgada, 
respectivamente sob os artigos 145, 144 e 150, secção 005, Ginetes, 
todas devidamente identificadas na planta que se anexa.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos locais do costume e publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

7 de Julho de 2011. — A Presidente da Câmara, Berta Maria Correia 
de Almeida de Melo Cabral. 

  
 204904991 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Declaração de rectificação n.º 1143/2011
O engenheiro Victor Manuel Alves Mendes, presidente da Câ-

mara Municipal de Ponte de Lima, procede à rectificação do aviso 
n.º 11 670/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, 
de 26 de Maio de 2011, nos termos do artigo 148.º do Código do 
Procedimento Administrativo, para o procedimento concursal com 
vista ao preenchimento em regime de contrato de trabalho por tempo 

determinado de 11 postos de trabalho de assistente operacional, re-
lativamente ao número de candidatos que passam à aplicação dos 
métodos de selecção.

Assim, rectifica -se que onde se lê «Provas com caráter eliminatório, 
passando ao método de seleção seguinte os primeiros 20 classificados» 
deverá ler -se «Provas com caráter eliminatório, passando ao método de 
seleção seguinte os primeiros 25 classificados».

5 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Mendes.

304886183 




