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 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1117/2015
Por deliberação de 21 de maio de 2015 do Conselho de Administração 

do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.:
Paula Cristina Coelho Brito Fernandes, Técnica Especialista da área 

de Radiologia, autorizada a renovação como Técnica Coordenadora dos 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica da Área de Radiologia, ao abrigo 
do n.º 2 do Artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, 
com efeitos 01 de abril de 2015, pelo período de 4 anos, prorrogável. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

01 de junho de 2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 6500/2015

4.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Aljezur
Proposta de Plano

Discussão pública
José Manuel Velhinho Amarelinho, presidente da Câmara Municipal 

de Aljezur:
Faz público, que a Câmara Municipal de Aljezur, com endereço postal 

na rua Capitão Salgueiro Maia, 8670 -005 Aljezur, telef. 282990010, 
fax 282990011 e endereço eletrónico geral@cm -aljezur.pt, em reunião 
realizada no dia 02/06/2015, deliberou nos termos do n.º 3 do artigo 77.º 
do Decreto - Lei 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, proceder à abertura de 
um período de discussão pública referente à 4.ª Alteração ao PDM de 
Aljezur — Proposta de Plano, estabelecendo para o efeito o prazo de 
30 (trinta), dias contados a partir do 5.º (quinto) dia útil seguinte ao da 
publicação do presente aviso no Diário da República, para a formulação 
de reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento que 
possam ser consideradas, no âmbito do respetivo procedimento.

Durante o período fixado para a discussão pública, que poderá revestir 
qualquer meio escrito, poderão os interessados consultar os elementos do 
processo, no Departamento Técnico de Obras e Urbanismo da Câmara 
Municipal, no endereço acima referido, entre as 9:00 e as 15:30 horas.

3 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara, José Manuel Ve-
lhinho Amarelinho.
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 MUNICÍPIO DE ALMADA

Regulamento n.º 327/2015
Eu, José Manuel Maia Nunes de Almeida, Presidente da Assembleia 

Municipal do Concelho de Almada
Torno público que na Segunda Reunião da Sessão Ordinária referente 

ao mês de fevereiro de 2015, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, 
a Assembleia Municipal de Almada aprovou, a Proposta n.º 79/XI -2.º 
de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 
18/02/2015, sobre o “Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Estudantes do Ensino Superior”, através da seguinte deliberação:

O direito universal à educação e a necessidade de níveis cada vez 
mais elevados de escolarização da população, como suporte de um de-
senvolvimento integrado e equilibrado da sociedade, impõem a tomada 
de medidas capazes de obviar as desigualdades sociais que impedem o 
acesso à escola dos estudantes com dificuldades económicas.

Neste âmbito, a concessão de Bolsas de Estudo visa proporcionar apoio 
aos estudantes residentes no concelho ou que sejam trabalhadores das 
suas autarquias que, em virtude da sua situação económica, têm dificul-
dades em prosseguir os estudos nos estabelecimentos de ensino superior, 
apresentando -se assim como um modo de estimular a frequência do ensino 
superior contribuindo positivamente para o desenvolvimento do concelho.

Na concretização do objetivo de promover a igualdade de oportuni-
dades, o Município de Almada tem, desde 29 de abril de 1991, data em 
que foi aprovado o primeiro regulamento, proporcionado anualmente 

bolsas de estudo a estudantes residentes no concelho e trabalhadores 
das autarquias que demonstrem ter menores recursos económicos e 
assim implementando os objetivos definidos para a Década de Desen-
volvimento “Sustentável, Solidária e Ecoeficiente” que se encontram 
espelhados nas Opções do Plano e Orçamento do Município de Almada 
para 2015, linha de orientação 4.20 “Estudar, desenvolver e alargar o 
programa de bolsas de apoio a estudantes e investigadores residentes 
no concelho com dificuldades económicas”.

Assim e também da experiência adquirida ao longo destes anos tem 
vindo a revelar -se a necessidade de se proceder a alguns ajustamentos ao 
citado Regulamento, que para tanto a Câmara Municipal submete à apre-
ciação da Assembleia Municipal a Proposta de novo Regulamento.

Nestes termos e ao abrigo e para os efeitos da alínea g), do n.º 1, 
do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal aprova a Proposta da Câmara Municipal de Regulamento de 
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, nos 
precisos termos da deliberação camarária de 18 de fevereiro de 2015.

Por ser verdade se publica o presente «edital» que vai por mim assi-
nado e irá ser afixado nos lugares do estilo deste concelho.

2 de março de 2015. — O Presidente da Assembleia Municipal, José 
Manuel Maia Nunes de Almeida.

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
a Estudantes do Ensino Superior

Preâmbulo
O direito universal à educação e a necessidade de níveis cada vez 

mais elevados de escolarização da população como suporte de um de-
senvolvimento integrado e equilibrado da sociedade impõem a tomada 
de medidas capazes de obviar as desigualdades sociais que impedem o 
acesso à escola dos estudantes com dificuldades económicas.

Determinado na concretização do objetivo de promover a igualdade de 
oportunidades, o Município de Almada tem desde 1991 proporcionado 
anualmente a atribuição de bolsas de estudo a estudantes residentes no 
concelho e que demonstrem ter menores recursos.

Neste sentido, nos termos do artigo 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) 
do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o presente 
normativo regulamenta a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do 
ensino superior e rege -se pelo seguinte articulado:

Artigo Primeiro
Objeto

1 — O presente regulamento define as regras de atribuição de bolsas 
de estudo por parte do Município de Almada, a estudantes que ingressem 
ou frequentem estabelecimentos de ensino superior em cursos devida-
mente homologados para obtenção do grau académico de licenciatura 
ou mestrado.

2 — Por deliberação da Câmara Municipal serão estabelecidos anual-
mente o número de bolsas a atribuir e o valor das mesmas, de acordo 
com a sua disponibilidade orçamental.

Artigo Segundo
Âmbito

1 — São abrangidos pelo presente regulamento os ou as estudantes 
residentes no concelho e os estudantes trabalhadores das Autarquias 


