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Abertura de procedimento regulamentar: Projeto de Regulamento Municipal que

estabelece as condições o os procedimentos necessários para a atribuição de bolsas

de estudo

António Domingos da Silva Tiago, Presidente da Câmara Municipal da Maia, faz saber

e tornar público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.o I do artigo 98." do Código

do Proced i mento Ad ministrativo:

l. Ter sido aprovado pela Câmara Municipal, em reuniäo realizada no dia 2l de junho de 2O2l

o Projeto de Regulamento Municipal que estabelece as condições e os procedimentos

necessários para a atribu¡çäo de bolsas de estudo;

2. O referido Projeto de Regulamento encontra-se disponível para no site institucional do

M u n icÍpio (www.cm-maia.pt);

3. Os interessados podem, no prazo de 30 dias a contar da publicação no Diário da

República, ao abrigo do artigo lOl." do Código do Procedimento Administrativo dirigir, por

escrito, a esta Câmara Municipal, as suas sugestões ou reclamaçöes, para o endereço

geral@cm-maia.pt, ou promovendo a sua entrega no Cabinete Municipal de Atendimento,

nos Paços do Concelho, sitos na Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, Cidade da Maia.

transm¡t¡ndo a sua vontade, e indicando para os efeitos os dados necessários para ser

identificado consoante se trata de pessoa singular ou colectiva: nome ou denominação

social, número de identificação fiscal ou número único de pessoa colectiva e a residência

ou sede;

4. O responsável pela direção do procedimento regulamentar é o Senhor Dr. Victor Dias,

Chefe do Cabinete de Comunicação, Marketing e Cidadania, no qual foi delegado o poder
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de direçäo do procedimento, podendo praticar todos os atos e formaliddaes que sejam

necessários ou convenientes à sua condução, designadamente promovendo a sua

instrução, a audiência dos ¡nteressados, a consulta ou solicitação de pareceres a quaisquer

entidades ou autoridades e a realização da consulta pública nos termos das normas legais

aplicáveis;

5. Flegistando-se sugestões por parte dos interessados, devem as mesmas ser postas à

consideração e análise da Câmara Municipal, com vista ao seu eventual acolhimento;

6. Posteriormente, deverá a proposta de Regulamento ser remetida à Assembleia

Municipal, para ulterior aprovação nos termos do disposto na alfnea g), do n.o'1, do artigo

25.o da Lei 752013, de 12 de setembro;

7. Em caso de aprovação pela Assembleia Municipal, será promovida a sua publicaçäo nos

termos legais.

Para conhecimento geral publica-se o presente Edital, e outros de igual teor, que vai

também ser afixado no átrio do edifício dos Paços do Concelho e em todos os edifícios sede

das Juntas de Freguesia.

Maia e Paços do Concelho,2l de julho de 2O2'l

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAI.,

ANTóNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO
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MUNßÍPþ DA IIAIA

Re g u lamen to n,o 67 212021

Sumário: Projelo de regulamento municipal que estabolece as condições e os procedimentos

necessários para a atribuiçåo de bolsas de estudo.

ProJeto de Regulamento Munlclpal que estabelece ao condlgöes
e os procedlmentos necegsárlos para a atrlbulção de bolgag de estudo

António Domingos da Silva Tiago, Presidente da Cåmara Municipal da Maia, (para efeitos do
infcio do procedimento e par{cipação procedimental) no uso da competência que lhe é conferida
pefa af fnea b) do artigo 35.o do anexo I da Lei n.o 7512013 de 12 de setembro, submete para publi-

cação o projeto de regulamento municipal que estabelece as condi@es de 21 de junho de 2020,
nos seguintes termos:

Preåmbulo

Considerando que, segundo o quadro legal de atribuiçöes das autarquias locais aos Municf-
pios, incumbe prosseguir os interesses próprios, comuns e especfficos das populações respetivas,
designadamente no que respeita à educação, cultura e tempos livres.

Considerando a importåncia de que se reveste a formaçäo integral, como fator de valoriza-

ção humana, cfvica e social, incrementada pelo acesso ao ensino superior artfstico, cientlfico e
académico, o Municfpio da Maia empenhado em encorajar e desenvolver os valores humanistas,
culturais, estéticos e o interesse pela Ciência, entende promovero apoio a jovens que demonstrem
talento e aptidão na área da M¡isica, Dança, Artes Peformativas, Teatro, Cinema, Artes Plásticas,

assim como ao nfvel do talento cientffico e mérito académ¡co, instituindo a bolsa de estudo para

frequência do ensino superior nessas áreas ou ainda para frequência de cursos complementares
e master classes de reconhecido valor pedagógico, artfstico e cientffico.

Assim, no uso da competência prevista nos artigos 112.o e241." da Constituição da República
Portuguesa, e conferida pelos artigos, 23.o, 25.o, n.o 1, alfnea g) e 33.o, n.o l, alfnea k) do Regime
Jurfdico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.o 7512013, de 1209, é elaborado o presente

Regulamento Municipal que estabelece as condiçÆes e os procedimentos necessários para a atri-
buição de bolsas de estudo.

CAPÍTULO I

Dlsposlçöes gerals

Artigo 1.o

ObJeto

I - A Câmara Municipal da Maia concede bolsas de estudo para frequência do ensino superior,

em estabelecimentos de ensino nacionais ou estrangeiros, nas áreas previstas no presente regu-
tamento, ou ainda para frequência de cursos complementares, ações de formação suplementares
e master classes de reconhecido valor pedagógico, artfstico e cientffico.

2_ Para esse efeito, será aberto concurso em cada ano, publicitado através de anúncios
publicados no site e demais canais digitais do Municfpío da Maia e na imprensa regional.

3 -ACâmara 
Municipal da Maia não se obriga a abrirtodos os anos o concurso a que se refere

o número anterior, nem, quando o fizer, a conceder bolsas a todos os candidatos que satisfaçam
as condiçöes gerais de concurso.

Artigo 2.o

Atrlbulção

I -As bolsas a que se refere este Regulamento, serão determinadas anualmente quanto aos

seus montantes e número a atribuir por deliberação da Cåmara Municipal da Maia.
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2 - O júrl independente será nomeado pela Cåmara Municipal, anualmente, e será composto

por um presidente e quatro vogais, com reconhecimento público nas áreas das artes, das ciências

exatas e das ciências sociais, preferencialmente oriundos da academia.

CAPÍTULO II

Concurso

Artigo 3.o

Seleção

A seleção dos candidatos resultará da ponderaçäo conjunta dos seguintes critérios:

a) Motivação do candidato para prosseguir estudos superiores e/ou complementares na sua

área de formação;
ô) Potencial de talento artfstico, cientlfico ou mérito académico;

c) Naturalidade ou residência, devidamente comprovada, no Concelho da Maia;

d) Proposta para apllcação da bolsa a que se candidata;

e) Não serão admitidos a c¡ncurso candidatos com caneiras profissionais em exercfcio de

atividade.

Artigo 4.o

Candldatura¡

I - Os candidatos deverão apresentar na Câmara Municipalda Maia, dentro do prazo fixado

no anúncio a que se refere o n.o 2 do art.l.o, os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrigão devidamente preenchido e obrigatoriamente acompanhado do

cunfculo académico e cientflico ou artlstico do candidato;

ö) Cópia do cartão de cidadäo;
c) Diplomas e certificados das habilitações;
d) Comprovatlvo de naturalldade ou residência no Concelho da Maia.

2 - Os formulários de inscrição serão disponibilizados pela Cåmara Municipal da Maia,

no site do Municfpio, onde a candidatura terá de ser submetida em formato eletrónico, durante

o perfodo fixado no anúncio a que se refere o n.o 2 do Art.1.o

3-Acandidatura lmplica a aceitação do presente Regulamento, bem como de todas as

normas em vigor.

CAPÍTULO III

Atrlbulção, renovagão e cessação das bolsas

Artigo 5.o

Atrlbulção da¡ Bol¡a¡

I - O facto de o requerente ser admitido a concurso não lhe confere direito automático a

uma bolsa de estudo.
2 - As bolsas serão atribufdas aos conconentes pela Cåmara Municipal da Maía mediante

a classillcação, sendo que compete ao Júri independente de Avaliação classificar os candidatos,

confi rmando e avaliando respetivamente:

a) O cumprimento integraldos requisitos est¡abelecidos nas alfneas a), bl, c) e d), do n.o l, do

artigo 4.o do Regulamento;
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ô) Potencial de talento artfstico e mérito cientffico e académico com base no cunfculo anexo
ao formulário de candidatura;

c) Motivação para prosseguir e /ou complementar os estudos superiores, planos e projetos
para uma futura eaneira profissional e expectativas do candidato, aferidas em audição ptiblica

convocada pelo Júrido concurso.

3 - A duração das bolsas de estudo corresponde a um ano letivo ou à duração dos cursos e
masfer c/asses de formação suplementar.

Artigo 6.0

Ceesagão dae Bolsas

São causa de cessação lmediata da bolsa:

a) A inexatidão das declara@es prestadas à Câmara Municipal da Maia pelo bolseiro ou seu
representante;

ö) As faltas injustifìcadas às aulas ou a não frequência dos cursos e masfer c/asses de for-
mação suplementar;

c) A falta de aproveitamento;
d) A desistência da frequência das atividades para que foi concedida a bolsa de estudo.

Artigo 7.o

Renovação das Bolsas

1 - As bolsas concedidas nos termos deste Regulamento poderäo ser renovadas, por perfodos

iguais, desde que o candidato continue a satisfazer as condições regulamentares.
2 - O perfodo de renovação da bolsa será formulado nos mesmos termos e prazos fixados

no anúncio a que se refere o n.o 2 do art.1.o

CAPITULO !V

Deveres e lncumprlmento dos bolselros

Artigo 8.o

Deverss do¡ bo!¡elros

Constituem deveres de todos os bolseiros da Câmara Municipal da Maia indicados por parecer
prévio do Júri independente de avaliação:

a) Entregar na Cåmara Municipal da Maia, consoante a periodicidade da avaliação, um certifi-
cado comprovativo dos resultados obtidos com a frequência dos seus estudos superiores, formação
suplementar e master classes para as quais a bolsa de estudo tenha sido concedida;

b) Esforçar-se por tirar o melhor proveito do beneffcio que lhe foiconcedido;
c) Mencionar expressamente na sua biografia, programas e material publicitário dos concer-

tos ou manifestaçöes artfsticas em que colaborar, ou nos projetos científicos e académicos que

desenvolver ou em que participar, durante a vigência da bolsa, a qualidade de bolseiro da Câmara
Municipalda Maia.

Artigo 9.o

Suepcneåo c cceeaçåo da Bolsa

O não cumprimento pelo bolseiro de qualquerdos deveres estabelecidos nos artigos anteriores,
determinará, consoante os æsos, a suspensão ou a cessação da bolsa.
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CAPITULO V

Outrag dlsPodgöes

Artlgo l0.o

As drlvidas que se suscitarem no âmbib da apllcaçäo deste Regulamento seråo resolvftlas

pela Câmana trrtunicipal da Maia, em colaboração com o Jrlri independente de avallação.

Artigo l1.o

O presente Regulamento enba em vigor, no dla lmediato ao da sua publicação.

26 de funho de 2021.- O Presidente da Câmara Municipal da Maia, AntónÍo Domìngds da

SilvaTiago.
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