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3 — O não cumprimento das disposições deste artigo, determina a 
aplicação do regime sancionatório estabelecido nos artigos seguintes, 
em função da gravidade da situação.

Artigo 11.º
Renovação

A renovação do benefício será feita entre os meses de novembro e 
janeiro, mediante solicitação do beneficiário e deve ser instruída com 
os seguintes documentos:

i) Última declaração de IRS e nota de liquidação ou certidão do serviço 
de finanças que comprove estar o requerente dispensado da entrega da 
declaração anual;

ii) Comprovativos dos rendimentos auferidos de todos os elementos 
do agregado familiar, incluindo prestações sociais e pensões, recibos 
de vencimentos e extrato de remunerações dos últimos 12 meses, nas 
situações em que não seja possível a entrega dos documentos referidos 
na alínea anterior.

Artigo 12.º
Suspensão e Reatribuição

1 — A decisão sobre a suspensão e, eventual reatribuição, do SMA é 
da competência do/da Presidente da Câmara ou do/da Vereador/a com 
competência delegada para o efeito, com base na informação prestada 
pela Divisão de Desenvolvimento Social CMF.

2 — Constituem causa de suspensão do SMA, nomeadamente:
i) O não pagamento mensal da renda ou das verbas constantes dos 

acordos de pagamento de dívidas, dentro do prazo para o qual está 
obrigado;

ii) A não apresentação dos comprovativos do cumprimento das obri-
gações a que alude a alínea anterior, quando solicitados pelo serviço;

iii) A não entrega trimestral dos recibos de renda;
iv) A não prestação de informação e/ou apresentação de documentos 

quando solicitada pela Divisão de Desenvolvimento Social, devidamente 
notificados nos termos do CPA.

3 — Haverá lugar à reatribuição do SMA, logo que as causas de ces-
sação previstas no n.º 2 do presente artigo estejam sanadas, não havendo 
lugar à reposição durante o período de suspensão.

Artigo 13.º
Cessação e Exclusão

1 — A decisão sobre a cessação e exclusão do SMA são da competên-
cia do/da Presidente da Câmara ou do/da Vereador/a com competência 
delegada para o efeito, com base na informação prestada pela Divisão 
de Desenvolvimento Social.

2 — O não cumprimento do teor das notificações referidas no artigo 
anterior constitui causa de cessação do SMA.

3 — Constituem causa de exclusão do SMA, nomeadamente:
i) A prestação de falsas declarações;
ii) A omissão de factos ou dados relevantes para efeitos de atribuição, 

manutenção ou alteração do SMA;
iii) A celebração de contrato de hospedagem ou subarrendamento 

total ou parcial do local arrendado;

4 — A exclusão do beneficiário implica a cessação do pagamento 
do SMA sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal que ao 
facto corresponda.

5 — A aplicação da sanção prevista no n.º 3 determina a devolução 
dos montantes recebidos desde a prática do ato ou da omissão, acrescidos 
de 50 % a título de cláusula penal.

6 — A aplicação da sanção prevista no n.º 3, impede todos os ele-
mentos do agregado familiar excluído, de nova candidatura no âmbito 
do presente regulamento ou outros que lhe sucedam, nos dois anos 
subsequentes.

Artigo 14.º
Acompanhamento

1 — Sempre que existam indícios da prática de atos e omissões, 
contrários às disposições do presente Regulamento a Divisão de De-
senvolvimento Social notificará o beneficiário por carta registada, nos 
termos dos artigos 112.º e 113.º do CPA, prestar os esclarecimentos e 
apresentar os meios de prova necessários.

2 — Os serviços podem levar a efeito as ações de fiscalização que se 
entendam necessárias para avaliar o cumprimento das obrigações por 

parte dos beneficiários, bem como solicitar elementos, diretamente a 
estes ou a outras entidades, para apuramento da veracidade dos factos.

Artigo 15.º
Casos Excecionais

1 — Poderá haver casos especiais de atribuição do SMA, designada-
mente situações excecionais e/ou de manifesta gravidade não previstos 
neste regulamento, relativamente às quais se considere necessária a 
atribuição do SMA a agregados familiares que não reúnam cumulati-
vamente as condições de acesso previstas no artigo 5.º

2 — A informação da situação prevista no número anterior é da 
competência da Divisão de Desenvolvimento Social, sendo sujeita a 
aprovação do/da Presidente da Câmara ou do/da Vereador/a com com-
petências delegadas.

CAPÍTULO III

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 16.º
Dúvidas e Omissões

1 — Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento, aplica -se 
a lei em vigor no âmbito da matéria que constitui o seu objeto.

2 — As dúvidas e omissões que se suscitem na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, serão esclarecidas por despacho do/da 
Presidente da Câmara ou do/da Vereador/a com competências delegadas.

Artigo 17.º
Disposição Transitória

As disposições do presente Regulamento aplicam -se a atuais e futuros 
beneficiários do SMA.

Artigo 18.º
Avaliação do Regulamento

O presente Regulamento será objeto de revisão sempre que seja con-
siderado indispensável para a sua aplicabilidade e agilidade processual, 
numa ótica de eficiência e eficácia para o beneficiário do programa, numa 
perspetiva de envolvimento e de responsabilização dos destinatários.

Artigo 19.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicitação nos termos legais.
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 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 12562/2016
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho datado 

de 22 de agosto de 2016, foi autorizado nos termos da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, o regresso ao serviço após licença sem remuneração 
de longa duração, da trabalhadora Amélia da Conceição Garcia da 
Costa, Assistente Operacional, com efeitos a partir de 01 de setembro 
de 2016.

29 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Prof. José 
Maria Garcia da Costa.

309909844 

 MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso (extrato) n.º 12563/2016
Torna-se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, que as listas unitárias de ordenação final, 
foram homologadas pelo Presidente da Câmara, afixadas no Paços do 
Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município, em 
três de outubro de dois mil e dezasseis, referentes aos procedimentos 
concursais comuns a seguir identificados, abertos por aviso de abertura 
n.º 7750/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 117, de 


