DE VILA VELHA DE
CÂMARA

EDITAL
Dr.

Miguel Ferro Pereira, Presidente da

de Vila Velha de

torna

Municipal do Concelho

que:

Em cumprimento da

da

Municipal, tomada em

de 25 de outubro de 2013 e nos termos do disposto no artigo
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei
fase de

pelo

no

da

de 30 dias, contados da data da

de Jovens e
Nos termos do

ao Regulamento Municipal de

que se anexa.

do citado artigo

referido Regulamento na

os interessados consultar o

de

Juntas de Freguesia e ou na

Geral da

Municipal, nas

da internet (www.cm-vvrodao.pt), e sobre ele

formular, por escrito, eventuais
aoPresidente da

442/91, de

de 31 de janeiro, se encontra em

(08/11/2013), a 2~.

Apoio

do

ou

que

Municipal de Vila Velha de

correio (Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de

ser dirigidas
dos meios
correio

(geral@cm-vvrodao.pt), ou outro.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor
que

ser afixados nos lugares

do

do costume.

de Vila Velha de

08 de novembro de 2013

O Presidente da

Dr.

Municipal

Miguel Ferro Pereira

da

2.

N. 0217

33083
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Artigo
1

Os candidatos que se achem penalizados,
fazer chegar a sua
por escrito
Municipal, no prazo de 10 dias, a contar
da data de
do oficio
a que se refere o 2 do artigo II ,0
2
A
Municipal
pronunciar-se no prazo
de 30 dias.
3
Da
da autarquia
existe recurso.

2
Para o ano letivo de 2013 2014
consideradas as candidaturas
entradas
ao dia 10 de janeiro de 2014;
3
No ano letivo de 2013 20140 valor a disponibilizar para as bolsas
de estudo de 4.000,00 €, e as bolsas atribuidas
pagas em duas
tranches de igual valor, em fevereiro e
de 2014.
Artigo
Norma

Artigo
das bolsas
A bolsa
ser renovada anualmente, durante o tempo de
do curso, mediante requerimento a apresentar
30 de setem
bro de cada ano, devendo o mesmo ser acompanhado dos documentos
referidos no
1 do artigo 10.0
2
Os pedidos de
completos e devidamente ins
com comprovativo de aproveitamento no ano anterior, bem como da
ser entregue
30 de novembro de cada ano.
de ano, que
3
entrega do documento referido no
anterior suspendero pagamento da bolsa.

Com a entrada em ~igor do presente regulamento ficam revogadas
todas
regulamenta e
sobre esta

1

Artigo
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia
ao da sua
que
feita por edital

207368752

Aviso

III
Artigo

17.0

dos bolseiros
dos bolseiros:

1

a) Manter a
Municipal informada do aproveitamento dos
seus estudos.
b)
proceder
de curso ou de estabelecimento de ensino
sem
conhecimento da
Municipal.
e) Informar imediatamente a
Municipal de
super
venientes de qualquer
que possa influir nas
de
acesso ou
das bolsas.
d) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
Municipal no
do processo de
de bolsas de
estudo.
Artigo
Perda do direito bolsa de estudo
1

Constituem causas de perda imediata da bolsa:

a)
e ou
das
prestadas
Mu
nicipal pelo bolseiro ou pelo seu representante;
b) A
do curso;
e)
de imediata
de
supervenientes de
qualquer
que possa influir nas
de acesso ou
das bolsas;
c~ Incumprimento das restantes
de Bolseiro referidas no
artigo anterior;
2

Ao verificar-se o previsto nas
a), b) e e) do
1 deste artigo,
a
Municipal reserva-se o direito de exigir do bolseiro ou do seu
encarregado de
a
integral das
pagas.
3
A
comprovada, dificuldades naturais ou outras causas
que
sejam
ao bolseiro e que o levem a desistir do curso,
contrariar o disposto no
2 deste artigo devendo, contudo, tais
atenuantes serem analisadas e ponderadas caso a caso.

III
Finais

2.~ altera
—
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de Jovens e Familias

Dr.
Miguel Ferro Pereira~sidente da
Municipal do
Concelho de Vila Velha de
Toma
que, na
da
de 25 de
outubro de 2013 e em cumprimento do disposto no artigo
do
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
442 91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei
6 96, de
3 1 de janeiro, que se encontra em fase de
pelo
de 30 dias, contados da data da
do presente aviso no
da
o projeto de regulamento da
ao Regulamento
Municipal de Apoio
de Jovens e
Nos termos do
2 do citado artigo II
os interessados
consultar o mencionado projeto de Regulamento na
de Admi
Geral da
Municipal, nas Juntas de Freguesia e ou
na
da Internet (www.cm-vvrodao.pt),e sobre ele formular, por
escrito,
ou
que
ser dirigidas ao Presi
dente da
Municipal de Vila Velha de
dos meios
correio (Rua de Santana 6030-230 Vila Velha de
correio
(geral(~cm-vvrodao.pt) ou outro.
Di:

1 de novembro de 2013.
O Presidente da
Miguel Ferro Pereira.

2.~

Municipal,

ao Regulamento Municipal de Apoio
de Jovens e
Artigo

Os artigos

1.0,

e

passam a ter a seguinte
«Artigo

1.0

Objeto
1
O Programa de apoio visa contribuir para a
de novos residentes
da
de incentivos
do apoio
Artigo

e
e

Modalidades
1

O Programa

consubstanciado nas seguintes modalidades:

ou
de
do pagamento das mensalidades devidas pela
de creches, desde que se situem na
do

b)

e
Os casos omissos e as
suscitadas na
do presente
Regulamento
resolvidos por
do executivo municipal.

Artigo
dos Incentivos

Artigo
Direito
esteja expressamente previsto no presente regu
as normas do CPA.
Artigo

ao R

a) Apoio

Artigo

Em tudo o que
lamento

seguinte

21.0

Norma
1
Excecionalmente, as bolsas de estudo para o ano letivo de
2013 2014
na
de
dejaneiro de 2014.

a)
b)
e)
sejam
de outra
no concelho e que a
mesma se encontre em
de habitabilidade;
a)
tenham procedido venda de
no concelho nos
12 meses.
2
3

33084

da
Artigo 5.”

2.
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—

Devidamente enquadrado na linha de
que vem sendo
seguida pela Autarquia, foi criado o presente programa de apoio
de jovens e
na certeza de que, mais pessoas
mais
capacidade criativa, mais
empreendedor e consequentemente,
mais e melhor desenvolvimento.
Nestes termos elaborado o presente Regulamento, no
do poder
conferido
Municipais para esse efeito, com base na
d) do
2 do artigo
e da
k) do
1 do artigo 33~0 da Lei
75/2013
de 12 de setembro.
Artigo 1.0

Texto do antigo artigo
Artigo
Texto do antigo artigo
Artigo
Texto do antigo artigo
Artigo
aditados os artigos

Objeto

e

com a seguinte

«Artigo
da

1 — O Programa de apoio visa contribuir para a
de novos residentes
da
de incentivos
apoio

do Pagamento da Creche

asseguraagratuitidade da
das creches
3 anos, desde que filhos de residentes na
do
2 —A
de creches igualmente gratuita para
residentes com Outros membros da
ou a cargo de tutores,
residentes na
do
no caso de os pais terem falecido;
3 — O disposto nos
anteriores
se aplica se a creche
frequentada ficar fora da
do

Modalidades
— O Programa
consubstanciado nas seguintes modalidades:
a) Apoio
ou
de
b)
do pagamento das mensalidades devidas pela
de creches, desde que se situem na
do

Artigo

Artigo 6.”

dos Incentivos

de
do referido nos artigos anteriores, quem proceda
de casa
para
permanente, fica isento
do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento das obras;
2 — Quem transfira a
para o concelho de Vila Velha de
e aqui tenha, nos
10 anos, procedido
destinada a
fica isento do pagamento das taxas de disponi
bilidade de
e saneamento durante o prazo de 2 anos;
3 — Quem transfira a
para o concelho de Vila Velha de
fica isento do pagamento das taxas de disponibilidade de
e saneamento durante o prazo de 1 ano;
4 — Os particulares que recebam os apoios referidos nos pontos
anteriores e deixem de residir no concelho, em
antes
de decorrido o prazo de 5 anos ficam obrigados a restituir os valores
de que beneficiaram.
Artigo 7.”
—

Sem

Apoio a

e do

Artigo

1

1

e

numerosas

1 — Sem
de outros apoios referidos no presente re
gulamento,
com mais de dois filhos menores que
se fixarem na
do concelho, e que para o efeito aqui ar
rendem casa,
concedido um
que pode variar en
tre 50 % e 100 % do valor da renda de casa, considerando que o
valor
para a renda de casa de 350,00€, salvo
se
beneficiarem de qualquer Outro apoio para o mesmo efeito.
2 — O escalonamento do apoio referido no
anterior
feito de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar, de
acordo com
a fixar, anualmente, pela
municipal.»
Artigo 3.”
O Regulamento Municipal de Apoio
republicado e renumerado em anexo com as
duzidas.

de Jovens e
agora intro

1 —
abrangidas pelo Programa todas as
individuais que cumpram os seguintes requisitos:

a) Pretendam fixar
e estejam recenseadas no Concelho de
Vila Velha de
b) Com idade
60 anos, inclusive.
e)
sejam
de outra
no concelho e que a
mesma se encontre em
de habitabilidade;
d)
tenham procedido venda de
no concelho nos
12 meses.
2 — As provas de
e recenseamento,
feitas no ato
de requerer o apoio, sem
de
poderem ser feitas em
momento posterior se solicitadas pelos
mediante compro
vativo de
emitida pela respetiva Junta de Freguesia,
do Bilhete de Identidade, do
de Contribuinte e do
de
Eleitor, respetivamente.
3 — Os recebimentos previstos no artigo
deste regulamento,
se
prova de
prestada nos termos estabelecidos
no
2.
Artigo
da
—

A

Vila Velha de
dos Concelho do interior com melhor poder
de compra e rendimento per capita. Tal fator, deve-se sobretudo a uma
forte aposta da Autarquia na procura de investimentos para o Concelho,
criando empregos
e conduzindo a uma baixa taxa de desemprego.
fatores
no entanto conduzindo a um desigual preen
chimento populacional, criando assimetrias no
nacional, com
negativa no interior do
Com efeito,
no
especial
nosso concelho, se vem assistindo, ao longo dos
trinta anos, a
uma
da
residente. A proximidade de um grande
centro urbano, uma boa rede
e
citadinos dos nossos jovens,
levam a que, apesar do emprego que possuem no Concelho, passem a
residir no centro urbano mais

do Pagamento da Creche

Municipal assegura a gratuitidade da
das
3 anos, desde que filhos de residentes na

creches
do
2 —A
de creches igualmente gratuita para
resi
dentes com outros membros da
ou a cargo de tutores, residentes
na
do
no caso de os pais terem falecido;
3 — O disposto nos
anteriores
se aplica se a creche
frequentada ficar fora da
do
Artigo
Apoio

ANEXO

Regulamento Municipal de Apoio
de Jovens e

ou pessoas

Para a
de
municipais:
1 — Com idade

os seguintes apoios
35 anos, inclusive:

a) Quando o terreno for propriedade dos
comparticipa
no montante de 2 500,00€ dividida em duas tranches de 1 250,00€
a pagar do seguinte modo:
1) A primeira tranche quando da
da respetiva
de
ii) A segunda tranche quando da

do

da

de

b) Na
de edificio ou
para
pria,
de 2 500,00€ a pagar
a
da escritura
de compra e venda.
c) Na
de casa, para
em estado degradado,
de 20 % sobre o custo de
ao limite de
2 500,00€ a pagar
a
da escritura de compra e venda e

da

2.

—

Com idades compreendidas entre os 36 e 60 anos:

a) Quando o terreno for propriedade dos
compartici
no montante de 1.500,00€ dividida em duas tranches de 750,00 €
a pagar do seguinte modo:
1) A primeira quando da
ii) A segunda quando da
b) Na

da respetiva
do
da

de edificio ou

Compete ao
das
4—A
deferimento.
—

concelho, e que para o efeito aqui arrendem casa,
concedido um
que pode variar entre 50 % e 100 % do valor renda de casa, con
siderando que o valor
para a renda de casa de 350,00€,
salvo se beneficiaram de qualquer outro apoio para o mesmo efeito.
2—O escalonamento do apoio referido no
anterior
feito
de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar, de acordo
com
a fixar, anualmente, pela
municipal.

de
de

Artigo

de edificio para ha
1.500,00€ a pagar
a

da escritura de compra e venda.
c) Na
de casa, para
em estado degradado,
de 20 % sobre o custo de
ao limite de
1 500,00€ a pagar
a
da escritura de compra e venda e
vistoria, que as obras de
foram efetuadas,
tomando a
com
de habitabilidade.
3
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foram efetuadas,
vistoria, que as obras de
com
de habitabilidade.

tornando a
2

—

mandar proceder a
de habitabilidade.
de
de habitabilidade

vistoria de
motivo de in

Artigo

8.0

Garantia
1

—

O apoio

pode ser

uma

vez a cada

2 — Os
objetos dos apoios previstos no presente Regulamento
podem ser alienados no decurso dos primeiros cinco anos contados da
data de recebimento do correspondente apoio previsto no artigo
3 — O incumprimento do prazo fixado, no
2, obriga os
rios a proceder
da totalidade do apoio
recebido,
acrescido da respetiva
4 — Para garantia, contra os recebimentos previstos no artigo 50,
os
sob compromisso de honra, com
de
executivo, reconhecendo-se devedores, a favor
do
de Vila Velha de
das
calculadas nos
termos do
anterior.
Artigo

de

Candidatura

do referido nos artigos anteriores, quem proceda
de casa
para
permanente, fica isento do
pagamento das taxas devidas pelo licenciamento das obras;
2 — Quem transfira a
para o concelho de Vila Velha de
e aqui tenha, nos
10 anos, procedido
des
tinada a
fica isento do pagamento das taxas de disponibilidade
de
e saneamento durante o prazo de 2 ano;
3 — Quem transfira a
para o concelho de Vila Velha de
fica isento do pagamento das taxas de disponibilidade e
e
saneamento durante o prazo de 1 ano;
4—Os particulares que recebam os apoios referidos no ponto anterior
e deixem de residir, em
no concelho antes de decorrido
o prazo de 5 anos ficam obrigados a restituir os valores de que bene
ficiaram.
Artigo

1 —A
dos apoios previstos no presente regulamento de
pende de pedido do
devidamente
formalizado em
impresso
nos
e na
do
na Intemet.
2—A
dos pedidos de apoio
da
Mu
nicipal.
Artigo

—

Sem

Apoio a
1

—

Sem

numerosas

Norma
Transitoriamente, no ano da
do regulamento,
aceites
todas as candidaturas para apoio
ou
de
apresentadas e devidamente formalizadas, cuja data da escritura
de
do
seja posterior data da
do Regulamento
em
de
Artigo
O presente Regulamento entra em vigor no

dia

de outros apoios referidos no presente regulamento,
com mais de dois filhos menores que se fixarem na
do

a sua
207372259

FARTE 1
BANCO MADESANT

—

SOCIEDADE UNIPESSOAL, S. A.
3312013

Avenida Arriaga, 73,
Sala 211, 9000-060 Funchal.
Contribuinte fiscal
511073267.
Capital Social: € 124 750 000.
C. R. C. da Zona Franca da Madeira
01554.
NCA (contas individuais)
30 de setembro de 2013
Euros
Ano
Rubricas da

Notas!
Quadros
anexos

23/2004
indicativas)

deValor antes
impuridade

imparidade

Ano anterior

Valer

e

e
1

2

3=1—2

Ativo
10+3300

Caixa e disponibilidades em bancos
centrais

2 825,75

2 825,75

2 388,42

