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 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Aviso n.º 14520/2018

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado no âmbito do Procedimento Concursal de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, em resultado do reconhecimento das situações de exercício 
de funções correspondentes a necessidades permanentes deste Município 
e que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico inade-
quado, em sede de reunião do Órgão Executivo da Câmara Municipal 
Belmonte, celebrada a 23 de fevereiro de 2018, e dos procedimentos con-
cursais abertos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 
dos Vínculos Precários (PREVPAP) e da negociação do posicionamento 
remuneratório, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 
da LGTFP e nos termos da alínea a) do artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, e do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, cujos efeitos foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º da 
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, foi celebrado o seguinte contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a pessoa 
a seguir identificada:

Sofia Isabel do Nascimento Santos Amaro, na carreira geral de Técnico 
Superior na área da Terapia da Fala, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 1201,48, correspondente 
à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 05 de outubro de 2018.

O presente contrato fica dispensado de período experimental, uma vez 
que, o tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções 
a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o período 
experimental intrínseco à carreira e categoria da trabalhadora. Sendo 
que, para os trabalhadores integrados na carreira de Técnico Superior 
o período experimental seria de 240 dias, conforme prevê a alínea c) 
do artigo 49.º da LGTFP; dando -se assim cumprimento à disposição 
constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Pinto 
Dias Rocha, Dr.

311680908 

 Aviso (extrato) n.º 14521/2018

Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos, torno público que, por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 30 de julho de 2018, foi concedida a licença sem 
remuneração por 364 dias a partir do dia 1 de outubro do ano 2018, à 
Técnica Superior Cristina Isabel A. Fernandes da Custódia, trabalhadora 
desta Autarquia, prevista nos termos dos artigos 280.º e 281.º, do Anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Pinto 
Dias Rocha, Dr.

311669828 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 14522/2018

Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 
Municipal de Braga: Faz saber que, no uso das competências conferidas 
pelas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em cumprimento e para efeitos do disposto no artigo 56.º 
da mesma Lei, e ainda nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, inicia com a presente publicação o período 
de discussão pública da alteração ao Título IV, Parte E — Feiras, Venda 
Ambulante e Prestação de Serviços de restauração e Bebidas de Carácter 
não sedentário, com aditamento da Subsecção relativa à Feira Semanal 
de Braga do Código Regulamentar do Município de Braga, ao abrigo 
do disposto na Constituição da República Portuguesa (artigos 112.º e 
241.º), da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro [alíneas h) do n.º 2 
do artigo 23.º, alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º].

O referido regulamento/alterações encontra -se disponível para consulta 
no sítio eletrónico do Município e no Balcão Único, de segunda -feira a 
sexta -feira durante o horário de expediente (das 9 h às 17 h 30 m).

No âmbito da participação pública, e nos termos do disposto no 
artigo 101.º do CPA, os interessados devem dirigir, por escrito, as suas 
sugestões à Câmara Municipal — Balcão Único, ou via digital através 
do endereço eletrónico codigoregulamentar@cm -braga.pt, no prazo 
de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da publicação do projeto do 
regulamento.

Para constar se mandou passar o presente aviso e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares de estilo e no site do Município.

12 -04 -2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ri-
cardo Rio.

311681775 

 MUNICÍPIO DO CRATO

Aviso n.º 14523/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchi-
mento de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal do município do Crato, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto.
1 — Para os efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011,de 
6 de abril, e do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna -se público que, de acordo com o despacho do senhor Presidente 
da Câmara de 14 de setembro de 2018, proferido no seguimento da 
deliberação da Câmara Municipal de 16 de agosto de 2018, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, um procedimento concursal 
comum de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo incerto, nos termos do disposto na 
alínea a), do n.º 1 do artigo 57.º da LTFP, pelo período necessário para 
a substituição do trabalhador ausente, nos termos da alínea b) do n.º 2 
do artigo 57.º da LTFP, para preenchimento de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município do Crato para 
o ano de 2018, a seguir identificado:

Ref.ª A) — 1 posto de trabalho de Técnico Superior, na área do Di-
reito, para desempenhar funções na Divisão Administrativa e Financei-
ra — Gabinete Jurídico do Município do Crato.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento internas na Câmara Municipal do Crato que 
satisfaçam a necessidade do recrutamento em causa e consultada a 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públi-
cas — INA, na qualidade de Entidade Centralizada para a Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a mesma informou não ter, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento, tendo declarado a inexistência de candidatos 
com o perfil adequado ao posto de trabalho a preencher.

2.1 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais de 15/05/2014, homologada pelo Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, “as autar-
quias locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalifica-
ção”.

3 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezem-
bro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: de acordo com o 
previsto no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP e respetiva 
caracterização no Mapa de Pessoal aprovado:

Ref.ª A) — Realiza estudos e outros trabalhos de natureza jurídica 
conducentes à definição e concretização das políticas do município; 
elabora pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da 
legislação, normas e regulamentos internos; elabora e analisa minutas 
de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídicos; recolhe, trata e 
difunde legislação, bem como jurisprudência, doutrina e outra informa-
ção necessária ao serviço; acompanha processos judiciais assistidos por 
advogado avençado; instrui e acompanha os processos de expropriação 
e de contraordenação; procede à instauração de processos de cobranças 
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coercivas de dívidas ao município, reclamações e créditos, processos 
disciplinares, inquéritos e sindicâncias; instaura processos de averi-
guação; coordena e superintende na atividade de outros trabalhadores 
no âmbito das suas atribuições e competências; executa tarefas que, no 
âmbito das suas atribuições sejam superiormente determinadas; contri-
bui para a boa imagem do Município, executando com zelo, eficácia 
e eficiência, as tarefas que lhe sejam superiormente determinadas no 
âmbito das suas atribuições e dos princípios éticos e deontológicos do 
funcionalismo público.

5 — Local de trabalho: Instalações Câmara Municipal do Crato, no 
Crato, sem prejuízo de eventuais deslocações inerentes ao exercício 
das suas funções.

6 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos 
no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

7 — Posicionamento remuneratório: considerando o preceituado no 
artigo 38.º da LTFP, o posicionamento remuneratório do trabalhador 
recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de 
negociação, imediatamente após o termo do procedimento concursal, 
com as restrições previstas no artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 
de dezembro, cujos efeitos se mantêm em vigor por força do artigo 20.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro:

Ref.ª A) — A remuneração de referência é a 2.ª posição remu-
neratória da categoria, nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 
1.201,48 (euro).

8 — Requisitos de admissão: só podem ser admitidos ao procedimento 
concursal os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para apresen-
tação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

8.1 — Os requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da 
LTFP:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou por Lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.

8.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se refere o ponto anterior, desde 
que declarem sob compromisso de honra, no ponto 7 do formulário de 
candidatura, que reúnem todos os requisitos de admissão exigidos.

8.3 — Nível habilitacional exigido:
Ref.ª A) — Os candidatos deverão ser titulares de licenciatura em 

Direito.

Não há possibilidade de substituição do nível habilitacional por for-
mação ou experiência profissional.

9 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do serviço, idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento.

10 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da 
LTFP, o recrutamento inicia -se sempre de entre trabalhadores com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecido, que não pretendam conservar essa qualidade.

11 — De conformidade com a deliberação da Câmara Municipal 
de 16/08/2018, tendo em conta os princípios da racionalização e da 
eficiência que devem presidir à atividade Municipal, no caso de impos-
sibilidade de ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto 
no ponto anterior, poderá proceder -se ao recrutamento de trabalhadores 
com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público previamente estabelecido, ao abrigo e nos termos do disposto 
no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP.

12 — Forma e prazo de apresentação das candidaturas:
12.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

12.2 — Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas em suporte 
de papel, mediante o preenchimento do formulário tipo, de utilização 
obrigatória, devidamente preenchido e assinado, disponível no Setor de 
Recursos Humanos e na página eletrónica deste Município (www.cm-
-crato.pt), e entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, registado 
com aviso de receção, para Município do Crato, Praça do Município, 
7430 -999 Crato. Não é possível a apresentação de documentos e can-
didaturas através de via eletrónica.

12.3 — A candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, 
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, do 
qual devem constar, designadamente, a identificação pessoal, as habili-
tações literárias, as funções que exercem, bem como as que exerceram, 
com indicação dos respetivos períodos de duração e as atividades rele-
vantes, assim como a formação profissional detida, com indicação das 
ações de formação realizadas, respetiva duração e datas, anexando os 
respetivos documentos comprovativos, nomeadamente, da experiência 
profissional e formação profissional relacionada com a caracterização 
do posto de trabalho.

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Para candidatos detentores de vínculo de emprego público: de-

claração devidamente atualizada emitida pelo órgão ou serviço a que o 
candidato pertence, da qual conste a modalidade do vínculo de emprego 
público de que é titular, a carreira e a categoria, a posição remuneratória 
em que se encontra nessa data, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, bem como o conteúdo funcional em conformidade com o 
estabelecido no respetivo mapa de pessoal aprovado e a avaliação de 
desempenho respeitante aos três últimos ciclos avaliativos.

12.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

13 — Acesso às atas: os candidatos têm acesso às atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de 
valoração final dos métodos, desde que o solicitem.

14 — Métodos de seleção: nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 36.º, da 
LTFP, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º e artigo 7.º, n.º 1, 
alínea a), da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
os métodos de seleção a utilizar no presente recrutamento são os seguintes:

a) Avaliação Curricular (AC);
b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC);
c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

14.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida. Para tal 
são considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o 
posto de trabalho a ocupar e que são os seguintes: habilitação académica 
ou nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, forma-
ção profissional, experiência profissional e avaliação do desempenho 
obtida, sendo valorada nos termos do n.º 4, do artigo 18.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

14.2 — A entrevista de avaliação de competências visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função, sendo valorada nos termos do n.º 5, 
do artigo 18.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

14.3 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a interação estabelecida entre entrevis-
tador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal, sendo valorada nos 
termos do n.º 6 e 7, artigo 18.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação.

14.4 — Excecionalmente, e, designadamente, quando o número de 
candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), tornando-
-se impraticável a utilização dos métodos de seleção acima referidos, 
utilizar -se -á a faculdade conferida nos termos das alíneas a), b) e c) do 
n.º 1, do artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua 
atual redação, de conformidade com o despacho do senhor Presidente 
da Câmara, datado de 14 de setembro de 2018.

14.5 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será con-
vertida numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até 
às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método.

15 — Ordenação final: a ordenação final dos candidatos que comple-
tem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção 
aplicados, será efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifi-
cações quantitativas obtidas em cada método de seleção, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = 0,30 (AC) + 0,40 (EAC) + 0,30 (EPS)

em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
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EAC= Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

15.1 — Os métodos de seleção serão aplicados pela ordem indicada, 
constituindo motivo de exclusão a não comparência dos candidatos a 
qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma valoração 
inferior a 9,5 valores em qualquer um deles, não lhes sendo aplicado 
o método seguinte.

15.2 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os cri-
térios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15.3 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é 
afixada em local visível e público das instalações da entidade empre-
gadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação 
sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

16 — Composição do júri:
Ref.ª A):
Presidente: Rui Manuel Pista Nunes D’Oliveira, chefe da Divisão 

de Administração Geral, Educação, Cultura e Desporto do Município 
de Alter do Chão.

Vogais efetivos: Maria José Esteves Gomes da Costa, chefe da Divi-
são Administrativa e Financeira do Município do Crato, que substitui 
a Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Sónia Alexandra 
Belo Ventura da Costa Carrilho, Técnica Superior do Município do Crato.

Vogais suplentes: Maria da Conceição Farinha Relvas, Técnica Supe-
rior do Município do Crato e Ana Rosa da Conceição Gonçalves Carita, 
Técnica Superior do Município do Crato.

17 — Exclusão e notificação dos candidatos: de acordo com o precei-
tuado no n.º 1, do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notificados 
por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d), do n.º 3, do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para realização 
da audiência aos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º, da mesma Portaria.

19 — Publicidade dos resultados: nos termos do artigo 33.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a publicitação dos resultados obtidos em 
cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada no Setor de Recursos Humanos do Município 
do Crato e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos 
aprovados em cada método são convocados para a realização do mé-
todo seguinte pela forma prevista no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
supra citada.

20 — Quotas de emprego: de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, nos procedimentos concursais 
em que o número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

20.1 — Os candidatos com deficiência, devem declarar no formulário 
de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de inca-
pacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a 
utilizar nos métodos de seleção, nos termos do diploma supra referido, 
sendo dispensada dessa forma a apresentação imediata de documento 
comprovativo.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

22 — Publicitação do procedimento: nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o 
presente aviso será publicitado integralmente na 2.ª série do Diário 
da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
1.º dia útil seguinte à presente publicação. Por extrato, a partir da 
data de publicação no Diário da República, na página eletrónica do 
Município do Crato, no seguinte endereço: www.cm -crato.pt, e no 
prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

14 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Joaquim Ber-
nardo dos Santos Diogo.

311683549 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 14524/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu despacho datado 

de 12/07/2018, foi concedida, nos termos dos artigos 280.º e 281.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, licença sem remuneração 
de longa duração, pelo período de 90 dias, com efeitos a partir do dia 
21/09/2018, à trabalhadora do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, 
Maria Margarida Soares Rodrigues, com a categoria de Técnico Superior, 
na área de Engenharia Civil.

21 de agosto de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal, Carlos 
Baía.
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 Regulamento n.º 639/2018

Projeto de alteração ao regulamento de apoio
ao associativismo do concelho de Faro

Rogério Conceição Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal 
de Faro, torna público que, a Câmara Municipal em reunião realizada no 
dia 20/08/2018, deliberou aprovar o projeto de alteração ao Regulamento 
de Apoio ao Associativismo do Concelho de Faro, conforme anexo.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 
101.º do Código de Procedimento Administrativo, submete-se a audiên-
cia dos interessados e discussão pública, para recolha de sugestões, o 
presente projeto de alteração ao regulamento em título, por um prazo 
de trinta dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário da 
República.

E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

23 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Rogério 
Bacalhau.

Projeto de Alteração ao Regulamento de Apoio
ao Associativismo do Concelho de Faro

Preâmbulo
O Associativismo, nas suas múltiplas vertentes, constitui, indubitavel-

mente, um dos pilares estruturantes das Sociedades atuais, não apenas 
pela preponderância e relevância evidenciadas ao nível do fomento e 
expressão das dinâmicas sociais, como ainda pelo papel determinante que 
desempenha em todo o processo de desenvolvimento das comunidades 
a nível Local, Regional e Nacional.

O reconhecimento da relevância da ação do Associativismo en-
contra-se, aliás, plasmado nos ordenamentos jurídicos internacional 
e nacional, concretamente na Constituição da República Portuguesa 
e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na redação conferida pela 
Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho), que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais e define as competências da Administração 
Local ao nível do apoio a atividades ou eventos de interesse para 
os municípios.

O Município de Faro tem, por isso, procurado honrar, ao longo dos 
anos, o seu compromisso de apoio e promoção das atividades desenvol-
vidas pelas entidades (Associações e Clubes) sedeadas neste concelho, 
no estrito cumprimento do enquadramento legal supra e no pleno reco-
nhecimento do assinalável esforço, dedicação, empenho e abnegação 
que caracterizam a atuação dos Órgãos Sociais das referidas entidades, 
os quais, através das suas ações, continuam e continuarão, diariamente, 
a contribuir de forma decisiva, insubstituível e inestimável para o desen-
volvimento social, cultural e desportivo das gerações farenses.

O presente Regulamento constitui-se, assim, como instrumento 
de operacionalização da ação desenvolvida pelo Município de Faro 
junto do Associativismo concelhio, através da uniformização de 
critérios de apoio nas vertentes Cultural, de Defesa da Causa Ani-
mal, Desportiva, Juvenil e Social, contribuindo, consequentemente, 
para a melhoria das condições de acesso e fruição das atividades 
promovidas e dinamizadas pelas entidades apoiadas e para a afir-
mação do concelho de Faro no panorama nacional dos movimentos 
associativos abrangidos.

O presente regulamento foi aprovado em reuniões da Câmara Munici-
pal de 20 de agosto de 2018 e de [...] e, posteriormente, por deliberação 
da Assembleia Municipal em sessão de [...].


