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c) Assegurar a vigilância em todas as situações de perigo em que, 
eventualmente, os participantes se possam envolver;

d) Verificar a alimentação dos participantes;
e) Procurar estabelecer a harmonia e o respeito dentro do grupo;
f) Zelar pelo bem -estar do grupo;
g) Pautar as suas ações pelas normas da boa educação e do respeito 

mútuo;
h) Cumprir e respeitar os horários estabelecidos no plano de ativi-

dades.

3 — Constituem direitos do coordenador:
a) Alterar o plano de atividades, no decorrer do campo de férias, caso 

se justifique, informando os participantes e encarregados de educação 
das alterações e motivo que as originaram;

b) Ausentar -se temporariamente durante o horário de funcionamento 
do campo de férias, desde que substituído nas suas tarefas por um monitor 
ou outra pessoa identificada e qualificada para o efeito;

c) Proceder à substituição de monitores sempre que se preveja falta, 
ocasional ou temporária, de um monitor, ou quando se verifiquem falhas 
no cumprimento das condições acordadas para o bom funcionamento 
do campo de férias.

4 — Para além do disposto no n.º 2 deste artigo, constituem deveres 
do coordenador:

a) Elaborar o plano de atividades do campo de férias e acompanhar 
a sua execução;

b) Responsabilizar -se pela gestão do fundo de maneio, quando exista;
c) Responsabilizar -se pelo disposto no n.º 1 e 2 do artigo 15.º;
d) Avaliar os monitores que colaborem no programa;
e) Disponibilizar aos encarregados de educação, qualquer informação 

solicitada, durante o período de funcionamento do campo de férias, sem 
aviso prévio ou hora marcada, desde que não perturbe o regular funcio-
namento das atividades, e com o mesmo intuito, e caso seja solicitado, 
reunir com os encarregados de educação, a fim de serem esclarecidas 
dúvidas ou apresentadas queixas relativas a assuntos de comprovada 
relevância e que possam vir a revelar -se lesivos para o bom funciona-
mento do campo de férias;

f) Elaborar um relatório final do programa.

5 — Cabe ao coordenador e aos monitores dar o exemplo aos par-
ticipantes e, nesse sentido o seu comportamento deve pautar -se pela 
responsabilidade, respeito e bom senso, devendo cumprir e fazer cumprir 
as normas do presente regulamento, nomeadamente as constantes das 
alíneas c) a e) do artigo 12.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 17
Legislação subsidiária

Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento, aplicar-
-se -á a legislação em vigor sobre os campos de férias.

Artigo 18
Omissões

As dúvidas ou omissões no presente regulamento serão objeto de 
deliberação por parte da Câmara Municipal.

Artigo 19
Entrada em vigor

Este Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação em Edital.
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 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 7377/2013
Jorge Pulido Valente, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

torna público que, no uso das competências que se encontram previs-
tas no artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e artigo 53.º, n.º 2, alínea a), ambos 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, que o Projeto de Regulamento de Ocu-

pação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda e os Projetos de 
Alterações ao Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabe-
lecimentos de Beja; ao Regulamento Geral de Taxas Municipais e ao 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, submetidos a 
discussão pública através do Edital n.º 798/2012, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 166, de 28 de agosto de 2012, foram apro-
vados de forma definitiva na reunião de Câmara realizada no dia 17 de 
abril de 2013 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada 
no dia 29 de abril de 2013. Os referidos regulamentos encontram -se 
disponíveis no site do Município em www.cm -beja.pt.

3 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Pulido Valente.
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 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 7378/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, faz -se público que por despacho da Caixa Geral de 
Aposentações de 14/03/2013, foi desligado do serviço por motivo de 
aposentação, o seguinte trabalhador:

Joaquim de Jesus Trindade Lázaro, assistente operacional, com efeitos 
a 01 de maio de 2013.

28 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá.
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 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 7379/2013
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/01, na redação atual, faz -se público que, por deliberação da Câmara 
Municipal tomada em 31 de janeiro de 2013, encontram -se abertos pelo 
período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, os seguintes procedimentos concursais 
comuns, para constituição de relações jurídicas de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado previstos no mapa de pessoal do município:

Ref. A) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior para o setor de desporto, área de atividade de educação;

Ref. B) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior para o setor de desporto, área de atividade de campismo;

Ref. C) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior da área de atividade do aeródromo;

Ref. D) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior para o setor de educação, área de atividade de educação;

Ref. E) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior para o gabinete de ação social, atividade de ação social;

Ref. F) — 1 posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior para o gabinete de apoio à presidência, atividade de apoio à 
comunidade de emigração e imigração;

Ref. G) — 2 postos de trabalho na categoria e carreira geral de assis-
tente operacional, atividade de coveiro;

2 — Caraterização dos postos de trabalho:
Ref. A), B) e C) — Estudar, planear, programar, avaliar e aplicar mé-

todos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão; elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres 
e projetos com diversos graus de complexidade e executar outras ati-
vidades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; exercer estas funções 
com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadra-
mento superior qualificado; representar o órgão ou serviço em assuntos 
de sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas 
por diretivas ou orientações superiores.

Ref. D) — Desenvolver funções de análise, elaboração de estudos e 
conceção de métodos e processos de trabalho, para responder às diver-
sas solicitações no âmbito da componente social de apoio à família do 
ensino pré -escolar e dos processos relativos aos auxílios económicos 
para o 1.º ciclo, considerando a perspetiva do alargamento das compe-
tências dos municípios até ao 3.º ciclo; garantir a execução dos diversos 
procedimentos inerentes ao serviço de ação social escolar, bem como 
o cumprimento das respetivas normas legais estabelecidas; estudar e 
aplicar métodos de processos de natureza técnica, com autonomia e 




