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Artigo 14.º
Processo de admissão

1 — O processo de admissão é feito mediante critérios de seleção 
previamente definidos de forma a apoiar efetivamente as famílias em 
situação de vulnerabilidade no concelho de Alpiarça.

2 — Entende -se por famílias em situação de vulnerabilidade aquelas 
cujo rendimento mensal per capita do agregado familiar seja igual ou 
inferior ao valor da pensão social e não apresente sinais exteriores de 
riqueza;

3 — Para definição do rendimento per capita deverá ser utilizada a 
seguinte fórmula:

R = RAF -D
            N

R — Rendimento per capita
RAF — Rendimento Mensal Líquido do Agregado Familiar
D — Despesas fixas
N — Número de elementos do agregado familiar

4 — Em casos devidamente fundamentados poderão ser considerados 
beneficiários aqueles que não se enquadram nos números anteriores;

5 — Os técnicos do GTO analisam as informações prestadas e elabo-
ram um diagnóstico do agregado familiar tendo por base visitas domici-
liárias, entrevistas e toda a metodologia que leve a uma caracterização 
eficaz, transparente e justa da família;

Artigo 15.º
Obrigações dos beneficiários

1 — Os beneficiários ficam obrigados a prestar, com exatidão, todas 
as informações que lhes forem solicitadas, bem como informar das 
alterações das condições socioeconómicas do agregado familiar que 
ocorram no decorrer do processo de atribuição de apoios.

2 — Os beneficiários de ajudas técnicas ficam obrigados a devolver as 
ajudas técnicas que lhes sejam cedidas assim que deixe de ser necessária 
a sua utilização, sendo que em situações de necessidade permanente 
deverá o beneficiário apresentar anualmente renovação do pedido.

3 — O incumprimento da renovação do pedido, poderá implicar a 
devolução imediata do equipamento.

CAPÍTULO IV

Avaliação

Artigo 16.º
Avaliação

O Projeto Redistribuir deve proceder a uma avaliação semestral das 
entradas e saídas, de modo a analisar o seu fluxo de funcionamento.

Artigo 17.º
Relatório

O GTO elabora anualmente um Relatório de atividade do projeto dando 
a conhecer, durante o primeiro trimestre do ano seguinte a que respeita, 
ao Conselho Local de Ação Social, à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 18.º
Dúvidas e omissões

Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação 
do presente regulamento serão analisadas e consideradas pelo GTO e ou 
pela Câmara Municipal no âmbito das suas competências.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor cinco dias após a sua publi-
cação nos termos legais.

23 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Mário Fernando 
A. Pereira.

206992361 

 MUNICÍPIO DE ANADIA

Edital n.º 558/2013

Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público
municipal para o domínio privado do município

Litério Augusto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Anadia:
Torna Público que a Assembleia Municipal, deste município, na sua 

sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, deliberou, sob 
proposta da Câmara Municipal aprovada na reunião de 13 de fevereiro de 
2013, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º, 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, autorizar a desafetação do domínio público municipal para o 
domínio privado do Município de uma parcela de terreno, com a área 
de 4.390 m2, sita em Vale do Loureiro, no lugar de Póvoa do Pereiro, da 
Freguesia da Moita, deste Município, que confronta do Norte: Estrada; 
Nascente: Estrada; Poente: Caminho e Sul: Estrada.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares de estilo e publicado na página oficial desta 
Câmara Municipal, em www.cm -anadia.pt e na 2.ª série do Diário da 
República.

E eu, João Paulo Almeida Anjos, Chefe da Divisão de Gestão Fi-
nanceira, Patrimonial e Controlo Orçamental da Câmara Municipal de 
Anadia, o subscrevi.

15 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Anadia, Litério Augusto Marques.

206991413 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Aviso (extrato) n.º 7199/2013

Discussão Pública
Dr. António Pica Tereno, presidente da Câmara Municipal de Bar-

rancos:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), que durante o período 
de 30 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República, são submetidos à apreciação pública 
os seguintes projetos de regulamentos, presentes na reunião ordinária 
desta Câmara Municipal, realizada em 23 de maio de 2013:

1.º Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publi-
cidade do Município de Barrancos;

2.º Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do 
Município de Barrancos;

3.º Projeto de Primeira Alteração ao Regulamento de Taxas e Preços 
do Município de Barrancos e às Tabelas de Taxas e Preços, anexas ao 
referido Regulamento.

Mais, os respetivos projetos de regulamento, podem ser consultados 
pelos interessados, nas horas de expediente, nos serviços da Câmara 
Municipal de Barrancos, bem como no sítio na Internet do Município 
(www.cm -barrancos.pt).

Os interessados deverão dirigir as suas sugestões ao presidente da 
Câmara Municipal de Barrancos, por requerimento escrito para a seguinte 
morada: Praça do Município n.º 2, 7230 -030, ou por correio eletrónico 
para o endereço geral@cm -barrancos.pt, até o 30.º dia após a publicação 
no Diário da República.

23 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. An-
tónio Pica Tereno.

206993366 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 7200/2013
Jorge Pulido Valente, presidente da Câmara Municipal de Beja:

Faz público, nos termos do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, na redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
de 20 de fevereiro, que se encontra aberto por um período de 22 dias 
úteis, a ter início 5 dias após a publicação do presente Edital, a discus-




