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2 — A organização do processo administrativo relativo à atri-
buição dos auxílios económicos na área dos livros e material esco-
lar, compete aos respectivos agrupamentos.

3 — No início de cada ano lectivo os agrupamentos enviam à
Câmara Municipal a listagem dos alunos subsidiados.

Artigo 18.º

Valor

Os subsídios atribuídos dividem-se em escalões A e B e as verbas
a atribuir aos escalões A e B são definidas e aprovadas antes do
início do ano lectivo pela Câmara Municipal de Porto de Mós.

Artigo 19.º

Transferência de verbas

Após recepção das listagens, a Câmara procede à transferência
das respectivas verbas para os agrupamentos.

Artigo 20.º

O relatório de execução

No final do 1.º período de cada ano lectivo, os agrupamentos
enviam à Câmara o relatório de execução das verbas.

CAPÍTULO IV

Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico para alimentação

Artigo 21.º

Condições de acesso

1 — O subsídio de alimentação é atribuído aos alunos que se
encontrem nos escalões A ou B do subsídio de livros e material e
nas situações de:

a) Pertença a agregados familiares beneficiários do RSI;
b) Pertença a agregados familiares comprovadamente caren-

ciados e sinalizados pelas instituições.

Artigo 22.º

Procedimentos de candidatura

1 — No início de cada ano lectivo, os encarregados de educa-
ção dos alunos comprovadamente carenciados, deslocam-se à jun-
ta de freguesia da sua área de residência e preenchem um impresso
da autarquia requerendo o subsídio de alimentação.

2 — Os referidos impressos são entregues até final de Setembro
de cada ano lectivo nas juntas de freguesia, pelo encarregados de
educação. Por sua vez, cada junta procederá à entrega dos mesmos
no Serviço Administrativo do Gabinete de Acção Social da Câmara
Municipal.

3 — O Gabinete de Acção Social procede à análise dos pedidos
e define quais os alunos que beneficiarão do subsídio de alimen-
tação.

4 — O Gabinete de Acção Social envia para os estabelecimen-
tos escolares e para as juntas de freguesia a lista dos alunos con-
templados.

Artigo 23.º

Valor

1 — As verbas a atribuir aos escalões A e B, são definidas e
aprovadas antes do início do ano lectivo, pela Câmara Municipal.

2 — Os alunos do escalão A terão a refeição comparticipada por
inteiro e os do escalão B a comparticipação será de metade do valor
da refeição.

Artigo 24.º

Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o
regulamento interno sobre as comparticipações familiares do en-
sino pré-escolar.

Aviso n.º 329/2005 (2.ª série) — AP.  — José Maria Oliveira
Ferreira, presidente da Câmara Municipal supra:

Torna público que, em cumprimento das deliberações de 28 de
Outubro de 2004 da Câmara Municipal e de 17 de Dezembro de
2004 da Assembleia Municipal, foi aprovada por unanimidade a
prorrogação, pelo prazo de um ano, das medidas preventivas do
Plano de Pormenor dos Colos, Bairro de São João, propostas ao
abrigo do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, publicadas no apêndice n.º 153 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 280, de 4 de Dezembro de 2002.

E para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

22 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Ma-
ria Oliveira Ferreira.

Aviso n.º 330/2005 (2.ª série) — AP.  — José Maria Oliveira
Ferreira, presidente da Câmara Municipal supra:

Torna público que, em cumprimento das deliberações de 11 de
Novembro de 2004 da Câmara Municipal e de 17 de Dezembro de
2004 da Assembleia Municipal, foram aprovadas por unanimidade
as taxas sobre a actividade industrial, nos termos de Decreto-Lei
n.º 69/2003, de 10 de Abril, e Portaria n.º 470/2003, de 11 de
Junho, assim:

1) Apreciação de projecto — 78,44 euros;
2) Vistorias (instalação, alteração, verificação, reexame e re-

cursos) — 78,44 euros;
3) Vistorias (falta de cumprimento das condições) — 156,88 eu-

ros;
4) Averbamentos — 7,84 euros;
5) Desselagem — 15,69 euros.

E para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

22 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira.

Aviso n.º 331/2005 (2.ª série) — AP.  — José Maria Oliveira
Ferreira, presidente da Câmara Municipal supra:

Torna público que, em cumprimento das deliberações de 11 de
Novembro de 2004 da Câmara Municipal e de 17 de Dezembro de
2004 da Assembleia Municipal, foram aprovadas por unanimidade
as taxas a aplicar, sobre os direitos de passagem, no âmbito do
artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Co-
municações Electrónicas, e, sobre a instalação de infra-estruturas
de suporte das estações de radiocomunicações e respectivos aces-
sórios, no âmbito do disposto no Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18
de Janeiro, assim:

Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) — sobre cada
factura emitida pelas empresas que oferecem redes de ser-
viços de comunicações electrónicas acessíveis ao público,
em local fixo, para todos os clientes finais do município —
0,25  %;

Taxa administrativa de instalação de infra-estruturas — por
cada instalação de infra-estruturas de suporte das estações
de radiocomunicações e respectivos acessórios — 2500 eu-
ros.

E para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

22 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Edital n.º 28/2005 (2.ª série) — AP.  — Pelo presente se tor-
na público que a Assembleia Municipal da Ribeira Brava, no uso
das competências que lhe são conferias pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apro-
vou na sua reunião de 17 de Dezembro de 2004, a alteração ao
Regulamento do Parque de Estacionamento do município da Ri-
beira Brava, que se publica em anexo.

17 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Is-
mael Fernandes.
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Alteração ao Regulamento do Parque Municipal
de Estacionamento do Município da Ribeira Brava

CAPÍTULO III

Tarifas

Artigo 20.º

Regime tarifário

Tabela de tarifas do parque de estacionamento da vila da Ribei-
ra Brava:

Período diário:

a) ..............................................................................
b) ..............................................................................

Período com reserva de espaço piso –1:

a) ..............................................................................
b) ..............................................................................
c) ..............................................................................

Período sem reserva de espaço piso 1

a) Aluguer quinzenal (sem reserva de espaço) — 20 euros;
b) Aluguer mensal (sem reserva de espaço) — 40 euros;
c) Aluguer anual (sem reserva de espaço) — 460 euros.

Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal da
Ribeira Brava de 9 de Dezembro de 2004.

Aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia Munici-
pal de 17 de Dezembro de 2004.

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso n.º 332/2005 (2.ª série) — AP.  — Reestruturação dos
serviços — Regulamento Interno, organigrama e quadro de pes-
soal. — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decre-
to-Lei n.º 116/84, de 16 de Abril, com a redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, e no cumprimento do es-
tabelecido no n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 54/2003, de
28 de Março, publicam-se as alterações ao Regulamento Interno,
organigrama e quadro de pessoal, aprovadas pela Câmara Munici-
pal em 24 de Novembro de 2004, e pela Assembleia Municipal de
13 de Dezembro de 2004, que substituem os anteriormente apro-
vados.

22 de Dezembro de 2004. — Pelo Presidente da Câmara, (Assi-
natura ilegível.)

Regulamento Interno dos Serviços Municipais

CAPÍTULO I

Objectivos e princípios

Preâmbulo

O mundo de hoje caracteriza-se por um ambiente em constante
mudança. O ambiente em que estão envolvidas as Organizações é
extremamente dinâmico, exige destas uma elevada capacidade de
adaptação.

Um processo de mudança organizacional tem o seu inicio em
forças endógenas e ou exógenas à Organização. As forças exógenas
nos últimos anos têm sido o verdadeiro precutor da mudança (ele-
vado desenvolvimento tecnológico, mudança de valores e as cons-
tantes mutações legislativas).

O desenvolvimento organizacional é a resposta das Instituições
à mudança. É um esforço educacional complexo, destinado a mu-
dar atitudes e comportamentos, de tal forma que se possa adaptar
aos novos desafios.

O desenvolvimento das organizações exige a participação acti-
va, aberta e não manipulada de todos os elementos.

Nesta função de adaptação à mudança o papel mais importante
cabe às pessoas, pois o desempenho das organizações depende do

desempenho dos seus funcionários. O bom desempenho da organi-
zação, e a sua performance, é fortemente condicionada pela es-
tratégia adoptada face ao seu ambiente interno e externo, assu-
mindo a gestão dos recursos humanos um papel relevante.

Hoje as tecnologias estão acessíveis a todos, a diferença é de-
terminada pelas pessoas que constituem o principal factor compe-
titivo, o conhecimento e a competência têm que ser valorizados.

O desafio de hoje é criar um modelo de Serviços que responda
às necessidades dos cidadãos, que aproxime a administração aos
utentes, pela prestação de melhores serviços, pela desburocratiza-
ção de procedimentos e pelo aumento da qualidade da gestão e
funcionamento da Organização.

Para fazer face estes pressupostos a autarquia, nos últimos anos,
tem feito um esforço no sentido de dotar os serviços com mais e
melhores recursos. São disso exemplo o recrutamento de técnicos
qualificados, a renovação do Edifício dos Paços do Concelho, os
estaleiros municipais e agora a construção do edifício do CISE,
entre outros.

Neste processo de modernização, foram parcialmente
reestruturados os serviços há pouco mais de um ano.

A dinâmica que tem vindo a ser imprimida desde essa data a
todos os serviços do município impõe que se proceda a alguns ajus-
tamentos na sua estrutura orgânica, de forma a adequa-la às cres-
centes e cada vez mais complexas solicitações que lhe são endere-
çadas.

Por outro lado, o regresso ao remodelado edifício dos Paços do
Concelho e a mudança dos serviços operativos para o novo edifí-
cio do estaleiro municipal até final do ano, vêm contribuir tam-
bém para que se reequacione a actual estrutura orgânica e o res-
pectivo quadro de pessoal.

Artigo 1.º

Âmbito e aplicação

1 — O presente Regulamento define os objectivos, a organiza-
ção e os níveis de actuação dos serviços da Câmara Municipal de
Seia, bem como, os princípios que os regem, e estabelece os níveis
de direcção e de hierarquia que articulam os serviços municipais e
o respectivo funcionamento, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 2.º

Objectivos

1 — No desempenho das actividades em que ficam investidos
por força deste Regulamento, e aqueles que posteriormente for julgado
útil atribuir-lhes, os Serviços da Câmara Municipal devem subordi-
nar-se aos seguintes objectivos centrais:

Transparência da administração autárquica, no sentido de uma
verdadeira administração aberta;

Melhorar permanentemente os serviços prestados às popula-
ções;

Promoção de uma maior aproximação da autarquia aos muní-
cipes, dinamizando uma maior participação dos cidadãos na
vida do município;

Apoio às situações sociais mais carenciadas e sensíveis;
Aproveitar racional e eficazmente os meios ao seu dispor;
Dignificar e valorizar profissionalmente os seus trabalhado-

res;
Promover o progresso económico, social e cultural do con-

celho;
Valorização dos recursos naturais e turísticos do concelho de

Seia;
Promoção da qualidade ambiental e da conservação do patri-

mónio natural e arquitectónico;
Contribuir constantemente para o aumento do prestígio do

poder local.

Artigo 3.º

Avaliação do desempenho dos serviços

1 — Sem prejuízo dos poderes de superintendência do presidente,
a Câmara Municipal promoverá o controlo e avaliação do desem-
penho e adequação dos serviços com vista ao aperfeiçoamento das
suas estruturas e métodos de trabalho.


