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Artigo 6.º

Competências dos Agrupamentos de Escolas

Os Agrupamentos de Escolas têm a responsabilidade de divulgar e 
rececionar as inscrições para a Ação Social Escolar apresentadas pelos 
encarregados de educação, designadamente:

a) Receber e remeter para a Câmara Municipal, as candidaturas or-
ganizadas por listas nominais dos alunos por estabelecimento de ensino 
e com a indicação do escalão do abono de família;

b) Receber e remeter para a Câmara Municipal a lista dos alunos 
candidatos com referência ao respetivo ano de escolaridade;

c) Comunicar a atribuição das condições que conferem direito aos 
benefícios, após autorização escrita por parte da Câmara Municipal;

d) Adquirir os manuais e materiais escolares, em função do subsídio 
definido pela Câmara Municipal;

e) Enviar para as Escolas, para divulgação, as listas dos apoios con-
cedidos ao 1.º ciclo do ensino básico e aos jardins -de -infância da rede 
pública para a sua afixação em locais visíveis e de fácil acesso;

f) Em caso de transferências de alunos, informar a Câmara Municipal 
e o Agrupamento para o qual o aluno irá ser transferido, sobre a sua 
situação relativamente à Ação Social Escolar, emitindo parecer sobre 
a eventual necessidade de subsídio para livros e material escolar, em 
resultado da transferência do aluno;

g) Apresentar relatórios de contas anuais, reportados ao ano letivo.

Artigo 7.º

Competências da Câmara Municipal

1 — Compete à Câmara Municipal, com a faculdade de delegação e 
subdelegação de poderes no seu Presidente:

a) Assegurar a execução e a monitorização do processo inerente ao 
programa de Ação Social Escolar em estreita parceira com os Agrupa-
mentos de Escolas e em cumprimento das regras fixadas no presente 
Regulamento;

b) Garantir a distribuição dos requerimentos de candidaturas junto 
dos Agrupamentos de Escolas;

c) Colaborar, de acordo com os meios disponíveis, no processo de 
divulgação;

d) Proceder à recolha e receção dos requerimentos para posterior 
análise e inserção dos elementos na Base de Dados concebida especifi-
camente para o programa de Ação Social Escolar;

e) Validar os processos de candidatura, prevenindo e corrigindo even-
tuais situações de indevido benefício dos apoios previstos na Ação 
Social Escolar;

f) Determinar os montantes dos apoios, nos termos do disposto no 
artigo 4.º;

g) Atribuir os subsídios previstos no presente Regulamento, com base 
nos elementos fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, nomeada-
mente, as listas decorrentes das respetivas candidaturas;

h) Solicitar informações adicionais para determinação do escalão, as 
quais deverão ser respondidas no prazo de 20 dias;

i) Desenvolver os procedimentos necessários para determinar a even-
tual concessão da Ação Social Escolar aos alunos sinalizados como 
situações de grave carência sócio económica;

j) Desenvolver as diligências que considere adequadas ao apuramento 
da situação socioeconómica do agregado familiar do aluno e participar 
a situação às entidades competentes no sentido de:

i) prevenir ou corrigir situações de benefício indevido dos apoios 
previstos no presente Regulamento;

ii) promover administrativamente a atribuição das condições que 
conferem direito aos benefícios previstos no programa de ação social 
escolar.

2 — A Câmara Municipal poderá prestar, a título provisório, os apoios 
previstos no presente Regulamento, nas condições nele definidas, nomea-
damente, o fornecimento de refeições, até à decisão final pelas entidades 
competentes para a atribuição do Abono de Família.

Artigo 8.º

Prazos de entrega de candidatura

Os prazos de candidatura ao programa de Ação Social Escolar são 
definidos anualmente por despacho do Presidente da Câmara Munici-
pal, com a faculdade de delegação de poderes no Vereador responsável 
pelo Pelouro da Educação, após auscultação dos Agrupamentos de 
Escolas.

Artigo 9.º
Disposições Finais

1 — Atendendo a que, a execução do programa de Ação Social Escolar 
decorre previamente à data da publicação da legislação que determina os 
apoios, serão tidos em consideração numa 1.ª fase os dados relativos ao 
ano letivo anterior, sendo posteriormente efetuada a devida atualização.

2 — A Câmara Municipal do Seixal reserva -se ao direito de desenvol-
ver diligências complementares que considere adequadas ao apuramento 
da situação socioeconómica do agregado familiar.

3 — No caso das sinalizações efetuadas por outras entidades, nome-
adamente com intervenção a nível social, a Câmara Municipal reenca-
minhará as mesmas para a Direção do Agrupamento de Escolas no qual 
o aluno está integrado.

Artigo 10.º
Casos Omissos

Caberá à Câmara Municipal proceder ao esclarecimento de qualquer 
dúvida sobre a aplicação do presente Regulamento, bem como a inte-
gração dos casos omissos.

Artigo 11.º
Início de vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à data 
da sua publicação.

17/08/2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos.

208886011 

 MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Aviso n.º 9738/2015
Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso, torna público, que se encontra em discussão pública, pelo 
período de 30 dias, a proposta de alteração ao PDM — Plano Diretor 
Municipal de Trancoso, conforme previsto no n.º 1 do artigo 89.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, na redação 
do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio.

No decurso do período de discussão pública, os interessados poderão 
consultar a proposta de alteração, bem como os demais elementos que a 
acompanham, na Divisão de Obras Ambiente, Estruturas e Equipamento 
Urbano, no edifício sede do Município de Trancoso, nos dias úteis, 
durante as horas normais de expediente (9:00 h/17:30 h) e no sítio da 
internet www.cm -trancoso.pt.

Mais se informa que os interessados podem, naquele prazo de dis-
cussão pública, apresentar reclamações, observações ou sugestões, 
presencialmente, por correio ou por via eletrónica, através do sítio da 
internet indicado.

6 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Amílcar 
José Nunes Salvador.

A Câmara Municipal de Trancoso, em sua reunião ordinária de 4 de 
maio de 2012, deliberou aprovar a proposta de alteração do PDM de 
Trancoso que seguidamente se reproduz:

«a) Enquadramento
O presente documento consubstancia e fundamenta a necessidade de 

se proceder a uma alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso 
em vigor, que se traduz numa alteração ao n.º 2 alínea d) do Artigo 47.º 
do Regulamento do referido Plano Diretor Municipal.

O Plano Diretor Municipal de Trancoso encontra -se em processo de 
revisão, não sendo previsível ainda prever uma data para a sua conclusão.

Por isso, importa garantir as condições de análise e decisão, de 
forma a ser possível viabilizar e concretizar na área do Município, 
um conjunto de investimentos, impulsionadores do desenvolvimento 
local, revelando -se assim urgente e oportuna a alteração do PDM 
em Trancoso.

b) Enquadramento Legal de Alteração ao Plano
A referida alteração parcial do Plano Diretor Municipal de Tran-

coso, doravante designado PDM enquadra -se na alínea a) do n.º 2 do 
Artigo 93.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com 
a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro 
e Decreto -Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto, também designado, por 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Este Diploma legal determina que a alteração dos Instrumentos de 
gestão Territorial pode decorrer da “evolução das condições econó-
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micas, sociais, culturais e ambientais que lhe estão subjacentes e que 
fundamentam as opções definidas no plano …”.

c) Contexto Local
O Município de Trancoso possui desde há vários anos, espaços 

industriais, onde se têm vindo progressivamente a instalar pequenas e 
médias empresas, fundamentais para a fixação da população enquanto 
atividades geradoras de emprego.

Importa referir que o Plano Diretor Municipal de Trancoso foi 
aprovado e ratificado em 1994, refletindo por isso as circunstâncias 
existentes à altura.

Ora, no decorrer dos últimos anos, por força da evolução das 
condições sociais, económicas, as empresas instaladas têm vindo 
a necessitar de aumentar área de negócio, pelo que o Município de 
Trancoso, reconhecendo a importância da expansão das mesmas, 
tem vindo a proceder à adequação de algumas regras constantes do 
referido Regulamento do PDM.

De fato tal sucedeu com as regras respeitantes aos quocientes de 
ocupação, previsto no citado Regulamento que, face aos elevados 
constrangimentos colocados a quem pretendia investir e expandir as 
suas atividades empresariais em Trancoso, foram objeto de alteração.

Todavia, constata -se ainda que não estão reunidas todas as con-
dições para viabilizar, estimular e rentabilizar as oportunidades de 
investimento no que respeita à previsão regulamentar constante do 
Plano Diretor Municipal de Trancoso.

De fato, importa igualmente promover a modificação das regras 
relativas aos afastamentos previstos no citado Regulamento, de forma 
a remover um enorme obstáculo para quem quer investir e expandir 
os seus negócios no concelho de Trancoso, atendendo à exiguidade 
da dimensão dos lotes existentes.

d) Proposta de Alteração ao PDM
A alteração que se pretende levar a cabo representa uma excelente 

oportunidade para incentivar e consolidar as iniciativas de investi-
mento nas Zonas Industriais de Trancoso.

Assim o n.º 2 alínea d) do Artigo 47.º apresenta a seguinte redação 
“os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes são 
os seguintes”:

a) Afastamento frontal: 7,5 m;
b) Afastamentos laterais: 5 m;
c) Afastamentos de tardoz: 5 m.»

Desta forma propõe -se, assim, uma alteração do Plano Diretor Mu-
nicipal de Trancoso, materializada, apenas, na alteração da redação do 
já referido n.º 2 alínea d) do artigo 47.º sendo a alteração sugerida a 
seguinte:

«Não é exigido qualquer afastamento mínimo em relação ao limite 
dos lotes, devendo apenas ser cumprido, na implantação das constru-
ções, o alinhamento frontal com as edificações existentes, bem como 
os coeficientes de ocupação previstos.»

Por outro lado, nos termos do n.º 3 do Artigo 96.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de 
fevereiro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 2/2011, de 
6 de janeiro e Decreto -Lei n.º 181/2009 de 7 de agosto, as pequenas al-
terações aos instrumentos de gestão territorial só são objeto de avaliação 
ambiental no caso de se determinar que as mesmas são suscetíveis de 
ter efeitos significativos no ambiente.

Estabelece -se ainda, no n.º 4.º do mesmo artigo que «a qualificação 
das alterações para efeitos do n.º anterior compete à entidade responsável 
pela elaboração do Plano de acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007 de 15 de junho.

Ora, a proposta de alteração ao Regulamento do PDM de Trancoso, 
incide apenas sobre o n.º 2 alínea d) do Artigo 47.º, no sentido de alterar 
as regras relativas aos afastamentos nos espaços industriais do Concelho.

Deste modo, face à natureza de alteração do Regulamento do citado 
PDM e de acordo com o disposto n.º 3.º do Artigo 96.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99 na sua atual redação encontra -se suficientemente funda-
mentada a inexigibilidade desta alteração do Regulamento do PDM 
ser sujeita a Avaliação Ambiental estratégica, uma vez que a alteração 
em causa não é suscetível de produzir efeitos no ambiente, sendo que 
todos os projetos a desenvolver futuramente, decorrentes da alteração 
proposta, terão a seu tempo o devido enquadramento face à legislação 
ambiental em vigor.

Desta forma, propõe -se ainda que seja deliberado:
a) Que a alteração proposta não seja sujeita a avaliação ambiental 

nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 316/2007 de 19 de setembro 
e do Decreto -Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, uma vez que a alteração 
em causa não é suscetível de produz efeitos negativos no ambiente, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 197/2005 de 8 de novembro.

b) Estabelecer o prazo de 60 dias para a elaboração da alteração ao 
Regulamento do PDM.

c) Fixar o prazo de 15 dias para o período de participação pública 
nos termos do disposto no n.º 2.º do Artigo 77.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, sendo este destinado à formulação 
de sugestões ou propostas».

18 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Amílcar Salvador.
608887884 

 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 9739/2015

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
1 — Nos termos do 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 rela-
tiva ao procedimento concursal comum para Preenchimento de 1 Posto 
de Trabalho em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado na Carreira e Categoria de Assistente Opera-
cional para a Divisão de Ação Social, Desporto, Educação e Cultura da 
Câmara Municipal de Vale de Cambra do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra, Referência B — 1 Assistente Operacional, 
publicado pelo aviso n.º 2876/2015 — Diário da República, 2.ª série, 
n.º 53 de 17 de março de 2015

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
1.º Agostinho Soares de Almeida — 18,8 Valores
2.º Emanuel José Martins de Sousa — 17,87 Valores

Candidatos excluídos na sequência da aplicação
de cada um dos métodos de seleção

José Duarte Soares Almeida — Não compareceu a prova de conhe-
cimentos

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
de Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Freitas Soares 
Pinheiro Silva de 11 de agosto, foi notificada aos candidatos, através 
de oficio registado, encontrando -se afixada em local visível e público 
no Serviço de Atendimento ao Munícipe desta Câmara Municipal e 
disponibilizada na página eletrónica em www.cm -valedecambra.pt tudo 
nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser in-
terposto recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

13 de agosto de 2015. — A Vereadora em regime de Permanência com 
competências delegadas, Maria Catarina Lopes Paiva.

308879832 

 MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Edital n.º 791/2015
Adelino Augusto da Rocha Soares, presidente do município de Vila 

do Bispo, torna público que:
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, encontra -se aberto um período de discussão 
pública, com a duração de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, respei-
tante ao projeto de alterações ao alvará de loteamento n.º 3/85 (lote 147), 
situado na Quinta da Fortaleza — Burgau, freguesia de Budens, deste 
concelho, a que se refere o processo n.º 01/2015, cuja requerente é a 
firma Golden Village Resort Limited.

Nestes termos, o referido projeto encontra -se patente para consulta en-
tre as 9:00 horas e as 15:00 horas, na secção administrativa de operações 
urbanísticas deste município, convidando -se todos os interessados para, 
no decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as recla-
mações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.

19 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Adelino 
Augusto da Rocha Soares.

208889463 


