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Artigo 19.º

Artigo 3.º

Norma revogatória

Objeto

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado o
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município
de Vagos, publicado na 2.ª série do Diário da República a 9 de julho
de 1997.
Artigo 20.º

1 — O presente Regulamento destina-se à criação de medidas extraordinárias de apoio social a pessoas ou agregados familiares em situação
de carência, residentes no Concelho de Viseu.
2 — Estas medidas traduzem-se em:

Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia 2 de maio de 2013.
206518932

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Aviso n.º 15397/2012
Para efeitos do disposto nos n.os 1 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro,, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6
de abril torna-se pública a lista unitária de ordenação final, relativa ao
Procedimento Concursal Comum para Constituição de Relação Jurídica
de Emprego Público por Tempo Indeterminado para ocupação de um
Posto de Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior (Engenharia Civil), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de
22 de março de 2010.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no edifício
dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica. www.cmviladoconde.pt.
8 de novembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida, Eng.º
306517547

MUNICÍPIO DE VISEU

a) Elaboração de projetos de construção/ reconstrução/ recuperação/
reabilitação, para habitação própria e permanente;
b) Obras de construção/ reconstrução/ recuperação/ reabilitação/
beneficiação/ conservação de habitação própria e permanente;
c) Criação de condições de acessibilidade em habitação própria ou
arrendada;
d) Apoio alimentar pontual em situações de comprovada carência;
e) Apoio complementar para despesas extraordinárias de saúde;
f) Apoio a pessoas em situação de exclusão social;
g) Apoio a pessoas portadoras de deficiência, em situação de dificuldade económica.
3 — Apoio a famílias numerosas residentes no Concelho (famílias
com 3 ou mais filhos), que se traduzem no seguinte:
a) Redução do valor das tarifas de água;
b) Redução do valor de ingresso nas Piscinas Municipais;
c) Redução no valor em espetáculos culturais e desportivos promovidos pelo Município.
Artigo 4.º
Apoio Social
1 — O Apoio Social é de natureza pontual e excecional, tendo em vista
a melhoria das condições de vidas das pessoas e famílias, quer através
de um apoio económico, quer de acompanhamento social a efetuar pelo
Gabinete de Ação Social.
2 — Este apoio deve ser sempre articulado com as entidades e instituições que trabalham na área da ação social, congregando esforços no
sentido de solucionar os problemas de forma célere e eficaz.

Regulamento n.º 473/2012

Artigo 5.º

Joaquim Américo Correia Nunes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu:
Torna público que por deliberação da Assembleia Municipal, em
sessão ordinária realizada no dia 29 de junho de 2012, por proposta da
Câmara Municipal de Viseu aprovada em reunião de 20 de junho de 2012,
foi deliberado alterar o Regulamento Municipal — Viseu Solidário, o
qual se republica:

Condições de Acesso

Regulamento Municipal — Viseu Solidário
Nota Justificativa
Os Municípios estão, no âmbito das suas atribuições e competências,
cada vez mais empenhados em concretizar ações e projetos de caráter
social, destinados a solucionar carências específicas, designadamente
dos grupos populacionais mais vulneráveis — crianças, idosos, pessoas
portadoras de deficiência e outros — proporcionando-lhes melhores
condições de vida e promovendo a sua inclusão social.
Pretende-se desenvolver, em parceria com outros Serviços, uma ação
social ativa tendo por base os seguintes princípios:
Reconhecimento da igualdade de oportunidades;
Responsabilização das pessoas e instituições;
Rentabilização dos recursos locais.
Neste sentido, o apoio extraordinário a pessoas e famílias a conceder
pela Câmara Municipal de Viseu tem por base o normativo a seguir
articulado.
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento é elaborado nos termos dos artigos 112.º,
n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, artigos 23.º e 24.º
da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, artigo 53.º, n.º 2, alínea a) e n.º 6,
alínea a) e artigo 64.º, alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

1 — Podem candidatar-se pessoas isoladas ou famílias em situação
de comprovada carência que:
a) Pretendam resolver o seu problema habitacional com a construção/
reconstrução/ recuperação/ reabilitação/ beneficiação/ conservação,
propriedade única, que se destine a habitação própria e permanente;
b) Tenham problemas de saúde persistentes, problemas de mobilidade
ou que se encontrem em situação de baixa por doença ou desempregados,
sem direito a qualquer subsídio.
2 — Não podem candidatar-se aqueles que usufruíram de subsídios da
mesma natureza nos últimos 5 anos, no caso de apoio para a habitação,
e 2 anos para as restantes.
3 — A atribuição do Apoio Social depende da satisfação dos seguintes
requisitos:
a) Residência e recenseamento no Concelho de Viseu;
b) O limite de rendimento para acesso aos diversos apoios é calculado
da seguinte forma:
Limites de rendimento por cada indivíduo
Coeficiente
(a)

Maior até ao segundo . . . . . . . .
Maior a partir do terceiro . . . . .
Menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pessoa com deficiência . . . . . .

1,75
1,25
0,75
0,50

Pensão
Social (b)

} }
(b)

Fórmula
de cálculo

(a)×(b)×14

Nota. — Por cada elemento do agregado familiar portador de deficiência acresce um coeficiente de 0,50.
Artigo 6.º

Artigo 2.º

Valor do Apoio Social

Âmbito de aplicação

1 — O valor máximo do apoio a conceder não pode ser superior a
50 vezes a Pensão Social, para a habitação e 25 vezes a Pensão Social
para os restantes apoios.

O presente Regulamento aplica-se a toda a área do Município de
Viseu.
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2 — Os serviços da Administração Central e IPSS devem ser envolvidos, tendo em conta o trabalho de parceria que deve ser desenvolvido
nestas situações.
Artigo 7.º
Instrução do Processo
O processo de candidatura deve ser instruído com os seguintes documentos:
a) Formulário de candidatura, devidamente, preenchido (a fornecer
pelos serviços);
b) Cópia do Bilhete de Identidade e ou Cartão de Cidadão;
c) Cópia do Número de Identificação Fiscal;
d) Cópia do cartão da Segurança Social;
e) Documento comprovativo da residência e recenseamento no Concelho de Viseu;
f) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos pelo requerente e elementos do seu agregado familiar;
g) Declaração da Repartição de Finanças, comprovativa dos valores
patrimoniais do agregado familiar;
h) Outros documentos que o requerente entenda apresentar, comprovativos da sua situação de carência.
Artigo 8.º

Artigo 13.º
Situações excecionais
Nas situações de especial necessidade resultantes de calamidade
natural, carência social, ou outras, a Câmara, em articulação com as
entidades competentes, pode deliberar conceder o apoio considerado
necessário.
Artigo 14.º
Dúvidas e Omissões
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação
do presente regulamento que não possam ser resolvidas pelo recurso aos
critérios legais de interpretação e integração de lacunas, serão submetidas
para decisão dos órgãos competentes, nos termos do disposto na Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro.
Artigo 15.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil após a
sua publicação na 2.ª série do Diário da República.
5 de novembro de 2012. — O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim
Américo Correia Nunes, Dr.
306509447

Análise das candidaturas
1 — A apreciação das candidaturas para os diversos apoios será objeto
de análise pluridisciplinar.
2 — Deve ser solicitado o parecer à Comissão Social de Freguesia
ou, caso não exista, à Junta de Freguesia, tendo em vista a formulação
e fundamentação da proposta de intervenção.
3 — Devem ser considerados prioritários os agregados familiares
em que haja idosos e crianças, bem como aqueles em que haja pessoas
com mobilidade reduzida.
4 — O apoio a atribuir corresponde ao valor fixado nas respetivas
tabelas do PAPF — Plano de Apoio a Pessoas e Famílias, aprovado
pela Câmara.
Artigo 9.º
Financiamento
A aprovação da candidatura e o montante a comparticipar é da competência da Câmara Municipal nos termos do presente Regulamento,
podendo vir a ser ponderadas, reconhecidas e apoiadas situações excecionais especificamente fundamentadas pelo Gabinete de Ação Social
Solidariedade e Família.
Artigo 10.º
Execução das obras
1 — As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 3 meses,
após a comunicação do deferimento e executadas no prazo de um ano,
excetuando-se as obras em que seja necessária apresentação do projeto, cujo prazo de execução deve ser correspondente ao da respetiva
licença.
2 — O requerente receberá 40 % da comparticipação a título de
adiantamento e o restante, em duas prestações de 30 %, em função do
desenvolvimento e mediante informação técnica da especialidade, sendo
a última após a conclusão da obra e a apresentação de fatura referente
aos trabalhos efetuados.
3 — Relativamente aos restantes apoios, o requerente deve apresentar
faturas dos bens ou serviços adquiridos.
Artigo 11.º
Apoios nas restantes áreas
Os restantes apoios referidos neste Regulamento são acompanhados
pelo Gabinete de Ação Social Solidariedade e Família que deverá solicitar informações aos outros Serviços a fim de que haja cruzamento
de dados.
Artigo 12.º
Verificação da execução do Regulamento
Caso no decorrer do acompanhamento efetuado pelos Serviços do
Município se verifique a existência de falsas declarações ou o uso
indevido das comparticipações, os requerentes deverão restituir as
comparticipações recebidas e ficam impedidos de se candidatarem a
apoios futuros.

FREGUESIA DO COUÇO
Aviso n.º 15398/2012
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico, da carreira
geral de assistente técnico.
Publicação da lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado
para preenchimento de um posto de trabalho da carreira de assistente
técnico, categoria de assistente técnico, aberto por aviso n.º 6625/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 93, de 14 de maio de
2012, homologada em reunião da junta de freguesia, realizada em 3 de
outubro de 2012:
Lista unitária de ordenação final: Candidatos aprovados, classificação
final:
1.º Helena Margarida Estêvão Fernandes — 13,05 valores
2.º Catarina Isabel Ferreira da Silva — 12,70 valores
3.º Marina Isabel Nunes Catarino — 12,45 valores
Candidatos excluídos:
Sónia Maria Dias Castanhas (por não ter obtido nota positiva na prova
de conhecimentos).
Nelson Miguel Salgueiro Poeiras (por falta de comparência na prova
de avaliação psicológica).
8 de outubro de 2012. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Alberto Ferreira.
306502967

FREGUESIA DE LOURIÇAL DO CAMPO
Aviso n.º 15399/2012
Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento
de um posto de trabalho da categoria
de assistente técnico, da carreira de assistente técnico
1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro na redação da Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, faz-se público que, por deliberação tomada
pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada em 13 de abril de 2010,
se procede à abertura de procedimento concursal comum, pelo prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicitação do presente Aviso
no Diário da República, tendo em vista a ocupação de 1 (um) posto de

