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 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso n.º 15527/2011

Projecto de Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos 
Sociais Desfavorecidos de Montalegre

Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 
de Montalegre, torna público que, conforme deliberação tomada em 
reunião de câmara de 4 de Julho de 2011, e nos termos do artigo 118.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, se submete à apreciação pública 
para recolha de sugestões, o Projecto de Regulamento de Atribuição de 
Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos de Montalegre.

O Processo correspondente pode ser consultado no serviço de atendi-
mento do Município, durante o Horário normal de funcionamento, bem 
como no site: www.cm -montalegre.pt

Eventuais sugestões ou observações sobre o referido projecto de 
regulamento deverão ser apresentadas no prazo de 30 dias, a contar da 
data de publicação do presente edital no Diário da República.

07 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Fernando José 
Gomes Rodrigues.

204892955 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 15528/2011

Nomeação — Informática
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência 

que me é conferida pelo artigo 68.º, n.º 2 alínea a) do Decreto -Lei 
n.º 169/99, de 18/09, na sequência dos concursos externos de ingresso 
para provimento de um lugar de Especialista de Informática e um lugar 
de Técnico de Informática (ambos para admissão a estágio), abertos 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 24 de 
Junho de 2010, foram nomeados:

Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2:
Carlos Filipe Canastreiro Costa

Técnico de Informática Adjunto, Nível 1:
Carlos Daniel Brito Gonçalves
26 de Julho de 2011. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia An-

tunes.
304967045 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 15529/2011

Discussão pública de loteamento

Sónia Isabel Nobre Correia, vereadora da Câmara Municipal do 
concelho de Odemira:

Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 artigo 77.º, 
do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com nova redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 310/03 de 10 de Dezembro, conjugado com o n.º 2 
artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12 na sua actual redacção, 
o seguinte:

Em execução do despacho proferido em oito de Junho de dois mil e 
onze, encontra -se aberto pelo prazo de 15 dias (quinze) úteis, contados a 
partir do oitavo dia após a publicação no Diário da República o período de 
consulta pública referente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento 
de um terreno sito em Almograve, da freguesia de Longueira -Almograve, 
Concelho de Odemira, respeitante aos lotes n.os 1, 2, 14, 20 e 21 dos 
prédios urbanos inscritos na matriz predial sob os artigos 308, 2558, 
2557, 2576 e 2577, da freguesia de Longueira -Almograve, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Odemira sob os n.os 424,412,411,430 
e 431/19911210, propriedade de URBAGADI Promoção Imobiliária e 
Construções L.da

O referido processo de alteração ao loteamento encontra -se patente 
ao público na Divisão de Operações Urbanísticas e Licenciamento de 

Actividades, da Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 
7630 em Odemira, de segunda a sexta -feira das 9.00 h, às 16.00 h.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Odemira, expondo fundamentada-
mente as suas razões de defesa contra as providências que prejudiquem 
os seus interesses legítimos em particular o de propriedade.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou 
pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabe-
lecido.

Para constar e devidos efeitos se publicou este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

15 de Junho de 2011. — A Vereadora da Câmara, Sónia Isabel Nobre 
Correia.

304957625 

 Regulamento n.º 477/2011

Projecto de Regulamento da Acção Social Escolar
do Município de Odemira.

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º, e, alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 169/99 de 
18.09, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11.01, torna -se 
público, que em conformidade com o disposto no artigo 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo, se encontra em apreciação pública pelo 
prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da Repú-
blica, o Regulamento da Acção Social Escolar do Município de Odemira, 
aprovado em Projecto, por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara 
Municipal realizada em 05 de Maio de 2011, o qual a seguir se transcreve.

No decurso desse período o Projecto de Regulamento da Acção Social 
Escolar do Município de Odemira, encontra -se disponível para consulta 
nos serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Odemira, 
onde poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, bem 
como no sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), devendo 
quaisquer sugestões, ser formuladas por escrito e dirigidas à Câmara Muni-
cipal de Odemira até às 16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

30 de Junho de 2011. — O Presidente da Câmara, Eng. José Alberto 
Candeias Guerreiro.

Projecto de Regulamento da Acção Social Escolar
do Município de Odemira

Nota justificativa
Considerando as competências municipais, em matéria de educação, 

consubstanciadas na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, concretamente 
nos seus artigos 13.º e 19.º, bem como na Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, na redacção da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, designadamente 
na alínea l) do n.º 1 do art.º64.º e na alínea d) do n.º 4.º do artigo 64.º;

Considerando o disposto no Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, 
designadamente nos seus artigos 8.º e 10.º, no que se refere a responsa-
bilidades e competências dos municípios no âmbito do apoio da acção 
social escolar e à definição dos escalões de apoio, respectivamente.

Considerando a necessidade de agilizar e optimizar os procedimentos 
inerentes à atribuição dos auxílios económicos através da sua indexação 
aos escalões das prestações de abono de família, foi criado o Regulamento 
da Acção Social Escolar.

I

Conceito
Constituem modalidades de apoios no âmbito da acção social escolar, a 

desenvolver pelos Municípios na sua área educativa, os auxílios económi-
cos, os transportes escolares, o alojamento e os apoios alimentares, a alunos 
inseridos em agregados familiares caracterizados por uma situação sócio-
-económica carenciada, com necessidade de comparticipações para fazer 
face aos encargos relacionados com o prosseguimento da escolaridade.

II

Auxílios Económicos

Artigo 1.º
Destinatários

Podem candidatar -se aos auxílios económicos, para comparticipação 
nas refeições e ou material escolar, os alunos inscritos nos estabelecimen-
tos de ensino do Pré -escolar e 1.º Ciclo do ensino básico do Concelho 
Municipal de Odemira.




