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Artigo 38.º

Artigo 44.º

Processo contraordenacional

Avaliação do Auditório

1 — A decisão sobre a instauração do processo de contraordenação,
aplicação das coimas e das sanções acessórias é da competência do
Presidente da Câmara, sendo delegável e subdelegável, nos termos da lei.
2 — A instrução dos processos de contraordenação referidos no presente regulamento, compete à Câmara Municipal, nos termos da lei.
3 — O produto das coimas, mesmo quando estas sejam fixadas em
juízo, constitui receita do Município.

O auditório incrementa uma política de avaliação permanente do seu
desempenho, através de inquéritos regulares à satisfação dos utentes em
relação aos serviços prestados e às ações culturais desenvolvidas.

Artigo 39.º
Medida da coima
1 — A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contraordenação, da culpa, da situação económica do agente e
do benefício económico que este retirou da prática da contraordenação.
2 — A coima deve sempre exceder o benefício económico que o
agente retirou da prática da contraordenação.
3 — A tentativa e a negligência são puníveis.

TÍTULO III
Taxas, disposições transitórias e finais
CAPÍTULO I
Taxas
Artigo 40.º
Fundamentação económico-financeira das taxas
1 — Face ao enquadramento legislativo do disposto no Regime Geral
das Taxas das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de
29 de dezembro, o valor das taxas é fixado de acordo com o princípio
da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, sem perder de vista
o respeito pelos princípios da prossecução do interesse público local e
da justa repartição dos encargos públicos.
2 — Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º da citada Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, os custos das taxas têm fundamento
e refletem, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, as
amortizações e investimentos realizados ou que venham a ser realizados
pela Autarquia no auditório (vd. Anexo).

CAPÍTULO II
Disposições Transitórias

Artigo 45.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias úteis sobre
a sua publicitação nos termos legais.
ANEXO
Consideram-se, para efeitos de determinação dos custos, os dispêndios
com o pessoal de serviço, com as instalações e equipamentos disponíveis
no auditório, bem como a aquisição de novos equipamentos.
Pretende-se que estas taxas contribuam para as despesas do seu funcionamento, despesas essas que o munícipe deverá suportar como contrapartida pelo serviço que lhe é prestado.
Para o efeito considera-se o tempo médio despendido por cada colaborador na execução da tarefa em causa, multiplicado pelo custo/minuto.
Acrescem a estes os custos indiretos relativos à aquisição de bens e
serviços, consumíveis, eletricidade, amortização de mobiliário e equipamento entre outros, seguros, manutenção dos equipamentos, bem como
o investimento suportado pelo Município em relação ao espaço.
311244893

MUNICÍPIO DE SOURE
Aviso n.º 4985/2018
Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
preenchimento de dois posto de trabalho na carreira e categoria
de assistente operacional (auxiliar de ação educativa).
Para os efeitos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sequência do procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 3083/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 23 de
março de 2017, cuja lista unitária de ordenação final foi homologada
por meu Despacho de 16 de janeiro de 2018, torna-se público que foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com:
Isabel Maria Marques da Silva — 1.ª posição e 1.º nível remuneratório, com efeitos a 15 de fevereiro de 2018;
Ana Sofia Rodrigues Campizes — 1.ª posição e 1.º nível remuneratório, com efeitos a 19 de fevereiro de 2018.
19 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
311211463

Artigo 41.º
Procedimentos pendentes

Aviso n.º 4986/2018

Os procedimentos que se encontrem pendentes à data da entrada em
vigor do presente Regulamento, regem-se pelos princípios e disposições
do mesmo.

Para os devidos efeitos e no uso das Competências que me foram
Delegadas e Subdelegadas por Despacho do Exm.º Senhor Presidente da
Câmara, de 23 de outubro de 2017, se torna público que, por despacho
do Exm.º Presidente da Câmara Municipal, foi concedida licença sem
remuneração pelo período de dois meses, ao abrigo e nos termos do
artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, à trabalhadora Maria
Adelaide Pimentel Carreira, com início a 01 de março de 2018.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

1 de março de 2018. — O Vereador, Gil Soares, Dr.

Artigo 42.º

311211496

Revogação
É revogado o Regulamento do Auditório Municipal António Silva
aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra em 14 de março de
2003, bem como as normas de execução e procedimentos de caráter
intraorgânico adotados pelos serviços que contrariem as disposições
deste regulamento.
Artigo 43.º
Interpretação e integração de lacunas
1 — Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento,
regem as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
2 — As dúvidas suscitadas na interpretação deste regulamento e a
resolução de casos omissos são resolvidos por despacho do eleito com
competências próprias ou delegadas/subdelegadas na área da cultura.

MUNICÍPIO DE TABUAÇO
Edital n.º 392/2018
Consulta Pública do Projeto de Alteração ao Regulamento
do Prémio Abel Botelho
Carlos André Teles Paulo de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço:
Faz público, nos termos e para os efeitos do estatuído nos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que o “Projeto de alteração ao regulamento do Prémio Abel Botelho”, aprovado pela Câmara
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Municipal na sua reunião ordinária realizada em 16 de março de 2018,
encontra-se em consulta pública durante o período de 30 dias, a contar
da data de publicação do presente édito no Diário da República.
Mais faz público que o concernente projeto de alteração ao regulamento
encontra-se disponível para consulta na Secretaria Geral do Município,
sita na rua António José D`Almeida, n.º 36, 5120 — 413 Tabuaço, nos
dias úteis e durante o horário normal de expediente (09:00 — 12:30 horas
e 14:00 — 17:30 horas), onde os interessados poderão apresentar, por
escrito, as sugestões que entenderem por convenientes, as quais devem
ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal ou enviadas por via
postal para a supramencionada morada ou por correio eletrónico (cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt).
Para constar e ninguém poder alegar ignorância se publica este edital
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do costume e na
página eletrónica do Município.
3 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos André Teles
Paulo de Carvalho.
Projeto de alteração ao Regulamento
do Prémio Abel Botelho

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada
às décimas;
Artigo 6.º
Escalonamento
Os valores do prémio são os seguintes:
1 — [...]
2 — [...]
3 — Secundário:
a) Décimo ano — € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), em cada
um dos cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
b) Décimo primeiro ano — € 1.000,00 (mil euros), em cada um dos
cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
c) Décimo segundo ano — € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta
euros), em cada um dos cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
Artigo 7.º
Condicionantes

CAPÍTULO I
Da Instituição, fins e natureza
Artigo 1.º
Instituição
O Município de Tabuaço, com a participação do Agrupamento de
Escolas de Tabuaço, institui, pelo presente Regulamento, o Prémio
Abel Botelho.
Artigo 2.º

Os valores pecuniários, referidos no artigo 6.º, só são atribuídos aos
alunos que obtenham aproveitamento em todas as disciplinas/módulos
e que obtenham:
No segundo e terceiro ciclos, média final mínima de nível quatro e
nível mínimo de quatro à disciplina de Português;
No ensino secundário, em cada ano, média final mínima de dezasseis valores e classificação mínima de catorze valores à disciplina de
Português;
Artigo 8.º
[...]

[...]
Artigo 3.º

CAPÍTULO III

[...]

Da atribuição de obras literárias

CAPÍTULO II

Artigo 9.º

Do prémio pecuniário
Artigo 4.º

[...]
Artigo 10.º
[...]

Objeto
1 — O valor total do prémio pecuniário é de € 10.250,00 (dez mil
duzentos e cinquenta euros), podendo ser aumentado, de cinco em cinco
anos, por deliberação dos órgãos do município, mediante parecer do
Agrupamento de Escolas de Tabuaço.
2 — [...]
Artigo 5.º

CAPÍTULO IV
Da organização e sessão solene
Artigo 11.º

Âmbito

[...]

1 — O prémio pecuniário é atribuído aos alunos que frequentaram
os vários graus de ensino dos segundo e terceiro ciclos e secundário
do Agrupamento de Escolas de Tabuaço que obtenham melhor média
final.
2 — As médias finais no segundo e terceiro ciclos, obtêm-se pela
média aritmética simples, arredondada às décimas. No ensino secundário,
a média a considerar é a obtida, em cada ano de escolaridade.
Nas disciplinas sujeitas a exame/prova final, a classificação a considerar é a classificação final da disciplina após a realização do mesmo.
3 — Na fórmula de cálculo da média devem ser consideradas todas
as disciplinas, incluindo as ofertas de escola, com exceção da Educação
Moral e Religiosa.
4 — Nos cursos profissionais, a classificação final de cada disciplina
obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às décimas, das
classificações obtidas em cada módulo. No 3.º ano, a média final é
calculada da seguinte forma:

Artigo 12.º

MF3 = [2MCD3+(0,3FCT+0,7PAP)]/3
Sendo:
MF3 = média final do 3.º ano, arredondada às décimas;
MCD3 = média aritmética simples das classificações finais de todas
as disciplinas do 3.º ano, arredondada às décimas;

[...]

CAPÍTULO V
Das disposições finais e transitórias
Artigo 13.º
Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões do presente regulamento são decididas pela
Câmara Municipal, mediante parecer do Agrupamento de Escolas de
Tabuaço.
Artigo 14.º
Entrada em vigor
A presente proposta de regulamento entra em vigor depois da aprovação pelo órgão deliberativo e após a sua publicação no Diário da
República, via edital nos locais de estilo e na página eletrónica da
Câmara Municipal de Tabuaço.
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Republicação do projeto de alteração ao Regulamento
do Prémio Abel Botelho

CAPÍTULO I
Da Instituição, fins e natureza
Artigo 1.º
Instituição
O Município de Tabuaço, com a participação do Agrupamento de
Escolas de Tabuaço, institui, pelo presente Regulamento, o Prémio
Abel Botelho.
Artigo 2.º
Fins
O Prémio Abel Botelho visa a divulgação da obra do escritor e diplomata Abel Botelho, nascido em Tabuaço, em 23 de setembro de 1855,
bem como o reconhecimento do mérito dos alunos, incentivando e
motivando-os a um bom aproveitamento no seu percurso escolar.
Artigo 3.º
Natureza
O Prémio Abel Botelho consiste na atribuição de um valor pecuniário
e na doação de obras literárias de escritores de Língua Portuguesa.

3 — Secundário:
a) Décimo ano — € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), em cada um
dos cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
b) Décimo primeiro ano — € 1.000,00 (mil euros), em cada um dos
cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
c) Décimo segundo ano — € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta
euros), em cada um dos cursos Científico, Humanísticos e cursos Profissionais lecionados;
Artigo 7.º
Condicionantes
Os valores pecuniários, referidos no artigo 6.º, só são atribuídos aos
alunos que obtenham aproveitamento em todas as disciplinas/módulos
e que obtenham:
No segundo e terceiro ciclos, média final mínima de nível quatro e
nível mínimo de quatro à disciplina de Português;
No ensino secundário, em cada ano, média final mínima de dezasseis valores e classificação mínima de catorze valores à disciplina de
Português;
Artigo 8.º
Empate
Em caso de empate, os valores respetivos são equitativamente repartidos pelos alunos contemplados.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO II

Da atribuição de obras literárias

Do prémio pecuniário

Artigo 9.º

Artigo 4.º
Objeto
1 — O valor total do prémio pecuniário é de € 10.250,00 (dez mil
duzentos e cinquenta euros), podendo ser aumentado, de cinco em
cinco anos, por deliberação dos órgãos do município, mediante parecer
da escola.
2 — Os alunos contemplados com este prémio recebem também um
diploma de mérito.
Artigo 5.º
Âmbito
1 — O prémio pecuniário é atribuído aos alunos que frequentaram
os vários graus de ensino dos segundo e terceiro ciclos e secundário
do Agrupamento de Escolas de Tabuaço que obtenham melhor média
final.
2 — As médias finais no segundo e terceiro ciclos, obtêm-se
pela média aritmética simples, arredondada às décimas; no ensino
secundário, a média a considerar é a obtida, em cada ano de escolaridade.
3 — Nas disciplinas sujeitas a exame/prova final, a classificação
a considerar é a classificação final da disciplina após a realização do
mesmo.
4 — Na fórmula de cálculo da média devem ser consideradas todas
as disciplinas, incluindo as ofertas de escola, com exceção da Educação
Moral e Religiosa.
5 — Nos cursos profissionais, a classificação final de cada disciplina
obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às décimas, das
classificações obtidas em cada módulo. No 3.º ano, a média final é
calculada da seguinte forma:
MF3 = [2MCD3+(0,3FCT+0,7PAP)]/3
Sendo:
MF3 = média final do 3.º ano, arredondada às décimas;
MCD3 = média aritmética simples das classificações finais de todas
as disciplinas do 3.º ano, arredondada às décimas;
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada
às décimas;
Artigo 6.º
Escalonamento
Os valores do prémio são os seguintes:
1 — Segundo Ciclo — € 500,00 (quinhentos euros);
2 — Terceiro Ciclo — € 750,00 (setecentos e cinquenta euros);

Doação
A doação de obras literárias de escritores de Língua Portuguesa é
feita a todos os alunos da Escola que obtenham classificação positiva
à disciplina de Português.
Artigo 10.º
Seleção
A seleção das obras literárias a atribuir é feita em função da faixa
etária e do grau de ensino dos alunos distinguidos.

CAPÍTULO IV
Da organização e sessão solene
Artigo 11.º
Comissão organizadora
No início de cada ano letivo, deve ser constituída uma comissão
organizadora que defina as linhas programáticas do dia do Prémio Abel
Botelho. A comissão é composta por três representantes da Escola, um
representante da Câmara Municipal e por um representante de cada
grupo parlamentar com assento na Assembleia Municipal.
Artigo 12.º
Sessão Solene
O Prémio Abel Botelho é entregue em sessão pública e cerimónia
solene, a realizar anualmente no dia vinte e três de setembro, na Vila de
Tabuaço, para a qual são convidados os pais e encarregados de educação,
a comunidade escolar e as entidades oficiais.

CAPÍTULO V
Das disposições finais e transitórias
Artigo 13.º
Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões do presente regulamento são decididas pela
Câmara Municipal, mediante parecer do Agrupamento de Escolas de
Tabuaço.
Artigo 14.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
311249178

