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 ANEXO II

Critérios de Avaliação Ambiental

(Artigo 9.º, n.º 5 do Regulamento de Atribuição
do Selo Verde — Certificado

de Qualidade Ambiental do Município de Setúbal)

1 — Aumentar a eficiência energética, com a consequente redução 
de consumos energéticos e emissões de CO

2
:

1.1 — Apresentar uma tendência de redução do consumo específico 
de energia nos três últimos anos — 4.

1.2 — Implementar de medidas de eficiência energética, nos três 
últimos anos, no principal consumidor de energia — 4.

1.3 — Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promo-
ção da eficiência energética — 3.

1.4 — Respeitar a legislação aplicável — 5.
1.5 — Ter implementado um sistema de gestão de energia — 4.
2 — Aumentar a implementação e utilização de energias renová-

veis:
2.1 — Fazer aproveitamento de fontes de energia renová-

vel — 15.
3 — Aumentar a eficiência hídrica e a redução dos consumos de 

água:
3.1 — Implementar medidas de eficiência no uso da água — 5.
3.2 — Ter um plano de utilização racional dos recursos hídri-

cos — 5.
3.3 — Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promo-

ção do uso eficiente da água — 5.
4 — Promover uma melhor gestão dos resíduos incentivando a sua 

redução, reutilização e reciclagem:
4.1 — Implementar medidas que promovam a redução, reutilização 

e reciclagem de resíduos — 4.
4.2 — Dispor de um plano para a redução, reutilização e reciclagem 

de resíduos — 3.
4.3 — Respeitar a legislação aplicável — 5.
4.5 — Ter uma estratégia de comunicação interna/externa de promo-

ção da redução, reutilização e reciclagem de resíduos — 3.
5 — Incrementar o uso dos transportes coletivos, dos modos de mo-

bilidade suave e da eco-condução:
5.1 — Dispor de um plano de mobilidade — 4.
5.2 — Implementar medidas facilitadores de uma mobilidade sus-

tentável — 10.
5.3 — Promover ações de formação/sensibilização para uma mobi-

lidade sustentável — 6.
6 — Fomentar o consumo sustentável:
6.1 — Ter critérios de compras assentes em princípios energéticos 

e/ou ambientais — 15.

A pontuação em cada um dos critérios será atribuída em função da 
avaliação realizada, até aos valores máximos indicados na tabela de 
critérios de avaliação.
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 Aviso n.º 13135/2016
André Valente Martins, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Setúbal, torna público que nos termos e para os efeitos do disposto 
nos Artigos 139.º e 140.º, do novo Código do Procedimento Adminis-
trativo (CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
foi aprovado o “Regulamento do Concurso de Seleção do Hino do 
Município de Setúbal”, tendo sido presente à reunião ordinária da 
Câmara Municipal realizada em 22 de junho de 2016 e aprovada em 
sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30 de setembro e 4 de 
outubro de 2016, cujo texto se anexa ao presente aviso, podendo ser 
também consultado na página oficial do Município na internet em 
www.mun -setubal.pt.

6 de outubro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara, André Valente 
Martins.

Regulamento do Concurso de Seleção 
do Hino do Município de Setúbal

Artigo 1.º
Objeto

1 — A Câmara Municipal de Setúbal institui pelo presente regula-
mento o concurso para a seleção de letra e música do Hino do Município 
de Setúbal.

Artigo 2.º
Condições de participação

1 — Ao presente concurso podem concorrer todos os cidadãos de 
nacionalidade portuguesa.

2 — Os menores de 18 anos podem participar desde que expressa-
mente autorizados pelos pais ou responsáveis.

3 — É admitida a coautoria das obras a concurso.
4 — É vedada a participação aos elementos do Júri.

Artigo 3.º
Requisitos essenciais das composições

1 — As composições concorrentes (música e letra) devem ter caráter 
inédito e devem ser apresentadas em duas versões — Canto/Piano e 
Canto/Orquestra de Sopros.

2 — Os textos devem ser em língua portuguesa e incidir sobre a 
temática relacionada com a cidade de Setúbal.

3 — A duração do Hino a concurso deve ter a duração máxima de 
6 minutos.

Artigo 4.º
Apresentação das composições

1 — São admitidas a concurso obras inéditas, que não tenham sido 
apresentadas em público até ao final deste concurso, nas seguintes 
condições:

a) 4 (quatro) cópias da partitura para Canto e Piano;
b) 4 (quatro) cópias da partitura para Canto e Orquestra de sopros;
c) 4 (quatro) cópias do texto, em papel A4, fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho 12;
d) 4 (quatro) exemplares da composição musical gravada, sem 

Canto, em CD devidamente identificado com o nome da obra e o(s) 
pseudónimo(s) do(s) autor(es);

e) A letra deve constar na partitura.

2 — As obras devem ser assinadas com pseudónimo e apresentadas 
em envelope fechado, sem qualquer identificação, constando apenas 
«Candidatura ao Concurso para a seleção do Hino do Município de 
Setúbal».

3 — Conjuntamente com o trabalho deve ser enviado outro envelope 
fechado onde conste o pseudónimo utilizado, contendo no interior uma 
folha A4, com os seguintes dados:

a) Pseudónimo;
b) Identificação completa do(s) autor(es);
c) Morada(s) completa(s);
d) Idade(s);
e) Contacto(s) telefónico(s);
f) Endereço(s) de e -mail.

4 — Os concorrentes devem apresentar unicamente uma composição 
(música e letra) em cada um dos envelopes.

5 — As obras a concurso não devem conter qualquer tipo de indicação 
que permita identificar os seus autores.

Artigo 5.º
Modo, prazo e local de entrega das composições

1 — As candidaturas podem ser entregues pessoalmente ou através 
de correio para:

Câmara Municipal de Setúbal — Divisão de Cultura, Rua do Regi-
mento de Infantaria 11, n.º 7 , 2900 -584 Setúbal

2 — As obras a concurso devem ser entregues até às 17:30h do dia 
15 de dezembro de 2016.

3 — Em alternativa ao disposto no número anterior, os concorrentes 
podem enviar as respetivas obras a concurso por correio registado, com 
aviso de receção, contendo todos os elementos necessários à participação 
no Concurso, até à data acima referida.
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Artigo 6.º
Causas de Exclusão do Concurso

1 — As candidaturas que não observem o disposto no presente regu-
lamento são excluídas do Concurso.

Artigo 7.º
Júri

1 — O júri é constituído por 3 (três) elementos de reconhecido mérito 
e idoneidade, designados pela Câmara Municipal de Setúbal.

2 — O júri estabelece entre si o método de trabalho a seguir, desig-
nando um secretário que redige as atas.

3 — Para avaliação são considerados:
a) O tempo de execução;
b) Coerência do conjunto da obra (letra e música);
c) A originalidade, o estilo, a melodia, a harmonia e o ritmo da música;
d) A adequação do tema;
e) Os aspetos linguístico -literários e aptidão comunicativa.

4 — As deliberações do júri não são passíveis de impugnação ou 
recurso.

Artigo 8.º
Classificação e prémio

1 — Este concurso é válido se tiver um mínimo de 5 obras concor-
rentes.

2 — Os autores premiados são divulgados pelo Município, através 
dos seus meios próprios de divulgação e comunicado aos vencedores 
através de carta.

3 — O júri procede ao anúncio da obra vencedora, no dia 9 de janeiro 
de 2017, em local e horário a definir.

4 — À obra vencedora é atribuído um prémio pecuniário de 1 500,00€ 
(mil e quinhentos euros).

5 — Os compositores/autores cedem a propriedade intelectual da 
obra de pleno direito e por prazo indeterminado ao Município de Se-
túbal, que se reserva o direito de publicar, gravar e divulgar o trabalho 
premiado;

Artigo 9.º
Aceitação das Condições

1 — A composição vencedora pode ser divulgada em todos os meios 
disponíveis de comunicação social, bem como estar à inteira disposi-
ção do Município de Setúbal para fins publicitários e quaisquer outras 
finalidades.

2 — A participação no Concurso pressupõe a aceitação das dis-
posições constantes deste Regulamento, obrigando -se ao seu cum-
primento.

3 — Os trabalhos entregues a concurso ficam na posse do Mu-
nicípio de Setúbal que os pode utilizar em qualquer altura para 
publicação.

Artigo 10.º
Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas deste Regulamento são julgados pelo 
Júri do Concurso e homologados pela Câmara Municipal de Setúbal.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 
por edital da Assembleia Municipal.
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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Aviso n.º 13136/2016
Nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que, por motivo de aposentação, cessou 
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com, 
Maria Odete Teixeira Meireles Figuinha, Assistente Técnica, com efeitos 
a 15/09/2016.

13 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Eng. Gustavo 
de Sousa Duarte.
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 MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso n.º 13137/2016

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

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão, torna público que o Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior foi aprovado 
pela Assembleia Municipal em 30/09/2016, sob proposta da Câmara 
Municipal, depois de ter sido sujeito a apreciação pública pelo prazo 
de 30 dias, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 101.º do 
Decreto -Lei n.º 4/2015 (CPA), de 7 de janeiro.

18 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Miguel Ferro Pereira.

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

Nota justificativa
A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece o princípio de uma 

igualdade justa de oportunidades de acesso e sucesso escolares;
Uma sociedade que se pretende seja justa só terá desenvolvimento 

se todas as pessoas tiverem acesso à educação, conhecimento e cultura. 
Acreditamos que, proporcionar aos jovens a igualdade de oportunidades 
de acesso à educação, seja o caminho para a construção de uma sociedade 
mais justa, digna e igualitária;

Considerando a importância que reveste a formação superior, 
como fator de valorização cultural, académica e profissional, torna-
-se necessário propiciar e estimular o acesso à mesma tendo em 
conta, sobretudo, as dificuldades económicas sentidas pelas famílias 
e jovens estudantes inseridos em agregados familiares residentes 
no concelho;

O apoio económico a jovens estudantes constitui uma das formas de 
combate das desigualdades económicas e sociais que impedem o acesso 
dos filhos de famílias com mais dificuldades económicas à educação 
e à formação;

Constitui atribuição dos municípios a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente no do-
mínio da educação;

De acordo com as alíneas d) e h) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, os municípios dispõem de atribuições no domínio da 
educação e da ação social. Para tal as câmaras municipais dispõem de 
competências em matéria de ação social escolar, designadamente no que 
respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos 
a estudantes, conforme se alcança do preceituado na alínea hh), do n.º 1 
do artigo 33.º do referido Regime Jurídico. Em 30/06/2006 a assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal aprovou um regulamento 
de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, que 
sofreu entretanto duas alterações.

Trata -se de um documento dinâmico, que tem de se conformar e 
adaptar às necessidades da população residente na área do município, 
pelo que a câmara municipal deliberou elaborar um novo documento, 
adaptando o regulamento existente, com as alterações sofridas, à situa-
ção atual que se vive na área do município, atualizando o regulamento 
e tornando -o de mais fácil leitura para todas.

CAPÍTULO I

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento define o processo de atribuição de bolsas 
de estudo no âmbito do sistema de apoios sociais para a frequência de 
cursos ministrados em instituições de ensino superior.

2 — São abrangidos pelo presente regulamento os estudantes 
com residência no concelho que frequentem o ensino superior, e 
que preencham cumulativamente os requisitos fixados no presente 
regulamento.


