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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 24 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENAMACOR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor 

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Proc. N.º MA - 08/2019: “Requalificação e Ampliação do Bar/Restaurante da 

Piscina Municipal” – 1.ª Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução; ------------ 

2. Redução de taxas requerida por Vítor José Pinheiro Gil; --------------------------- 

Proposta de Aprovação de Objetivos Plurianuais SIADAP (2021-2022); ----------- 

4. Adesão à Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal 

de Recolha de Animais Errantes (CIRAE); ------------------------------------------------- 

5. Atribuição de Apoio Financeiro no âmbito da Saúde a Estratos Sociais 

Desfavorecidos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Atribuição de Apoio Financeiro aos Alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo;  

7. Atribuição de Bolsas no Ensino Superior; ----------------------------------------------- 

8. Finanças Municipais. -------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Filipe André 

Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires Vicente e Anabela Castilho Campos 

comigo Teresa Maria Bento Ribeiro, Técnica Superior, a secretariar. --------------- 

O Senhor Vereador Manuel Joaquim Ribeiro Robalo, não compareceu à 

reunião, por motivos pessoais. A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar 

a falta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dez horas e de imediato 

deu início ao período de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------- 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------- 
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Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada a 4 de 

dezembro do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi antecipadamente 

distribuída a todos os membros do executivo. --------------------------------------------- 

Posta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que 

dela quisessem usar: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Presidente António Soares começou por fazer uma análise à situação 

epidemiológica da COVID19 no concelho, referindo que foi atingido o maior 

número de casos, devido ao surto no Lar D. Bárbara Tavares da Silva, 

anunciando, com pesar, alguns óbitos. Disse que o município tem prestado 

apoio à instituição, salientando o trabalho incansável dos funcionários do Lar. 

Manifestou preocupação com as medidas anunciadas pelo Governo 

relativamente ao Natal, considerando-as permissivas. Assegurou que no 

madeiro em Penamacor, a saúde será tida em primeiro lugar. ------------------------

Desejou a todos uma feliz época natalícia e um bom ano novo, com a 

esperança de um retorno à normalidade. --------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Anabela Campos disse ser certo que a pandemia está longe 

de terminar, estando no auge de uma segunda vaga de infeção, daí ser 

necessário reunir esforços para combater o vírus. Referiu que o Natal não 

poderá ser como em anos anteriores, apelando a todos não só como vereadora 

mas também como profissional de saúde para que os cuidados sejam 

redobrados, sendo eles os mais importantes e simples: lavagem frequente de 

mãos, distanciamento social, o uso correto de máscara e ter sempre em conta 

os idosos e população mais frágil. Demonstrou a sua preocupação com o 

aumento de casos no concelho, fruto de um surto no Lar D. Bárbara. --------------

A Senhora vereadora quis deixar uma palavra de apreço e solidariedade para 

com a direção do Lar D. Bárbara, a todos os seus colaboradores, que todos os 

dias unem esforços para combater este vírus. Quis deixar também uma 

mensagem de rápidas melhoras a toda a população do concelho infetada neste 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

Ref.ª_____________ 
Data: ____/____/___ 

Livro: ___/_____                  
Folha: 

momento. Disse estar inteiramente disponível para auxiliar qualquer IPSS ou 

pessoa singular em tudo o que for necessário. ------------------------------------------- 

Terminou a sua intervenção desejando a todos um feliz Natal. ----------------------- 

 
O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a sua intervenção expressando o seu 

pesar pelas vítimas mortais de COVID19 no Concelho de Penamacor e 

endereçou às famílias enlutadas a sua solidariedade e as mais profundas e 

sinceras condolências. Deu também uma palavra de reconhecimento e gratidão 

aos trabalhadores do Concelho que se encontravam na linha de combate à 

pandemia. Desejou rápida recuperação e melhoras a todos os munícipes que 

se encontravam positivos à COVID19. ------------------------------------------------------ 

Seguidamente referiu que, perante todas as restrições impostas pelo Governo 

para controlar a propagação da pandemia na época festiva do Natal, tinha 

verificado que na programação do evento Vila Madeiro constava um espetáculo 

piromusical no cimo de Vila precisamente à meia-noite do dia 23 de dezembro. 

Disse não poder deixar de manifestar o desacordo e desagrado com essa 

iniciativa que considerava irrefletida, imprudente e descontextualizada, 

essencialmente porque podia potenciar ajuntamentos nalguns locais da vila. 

Por outro lado, o facto de existir proibição de circulação de pessoas a partir das 

23 horas desse dia, impedia que munícipes oriundos de outras freguesias 

pudessem assistir ao espetáculo. ------------------------------------------------------------- 

Por último, o Senhor Vereador alertou para um pedido de colocação de sinal de 

estacionamento de pessoa com deficiência que deu entrada no município em 

setembro deste ano, mas que ainda se encontrava por resolver. Solicitou que 

esse assunto fosse resolvido com a maior brevidade possível já que podia 

estar a causar constrangimentos ao munícipe. -------------------------------------------- 

 
A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente começou a sua intervenção partilhando as 

condolências às famílias enlutadas, solidarizando-se com o Lar e os seus 

trabalhadores, assim como os de outras instituições. Disponibilizou a sua ajuda 
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perante esta situação. ----------------------------------------------------------------------------

No respeitante à quadra natalícia leu o seguinte texto: ---------------------------------  

“Tantas vezes que dizemos...”Natal é quando um Homem quiser”. Nunca esta 

frase teve tanto sentido, como neste momento. Estamos a travar uma “guerra” 

contra um inimigo invisível, há mais de 10 meses. E finalmente temos uma luz 

ao fundo do túnel, a tão ansiosa vacina que será a mais preciosa arma que 

TODA A HUMANIDADE anseia. Já fizemos tantos esforços, confinamentos, 

afastamentos dos nossos familiares, a falta que nos faz os beijos e abraços, 

estamos cansados, ansiosos, etc. Vejo muita, mas muita gente a combater esta 

guerra, com todas as forças que têm e muitas vezes não têm, mas lutam. 

Lutam por mim, por ti, por eles, por TODOS. Avisam-nos muito seriamente que, 

janeiro e fevereiro poderão ser dois meses profundamente duros e difíceis, 

quiçá os piores desta “guerra”. Eu até sou daquelas pessoas, que o Natal 

pouco me diz, mas sei que nem toda gente é assim. Que o Natal é uma época 

especial, de família, de união. Mas, meus Amigos... ”Natal é quando um 

Homem quiser”, e vamos ter fé, esperança, e um pouco mais de paciência, pois 

só juntos vamos conseguir vencer esta “guerra”. E volto a sublinhar: Natal é 

quando um Homem quiser”. -------------------------------------------------------------------- 

Finalizando a sua intervenção, congratulou os novos órgãos sociais da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor, desejando 

um bom mandato. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente António Soares agradeceu a intervenção dos Senhores 

Vereadores. Em relação à questão do fogo-de-artifício referida pelo Senhor 

Vereador Filipe Batista, afirmou que a sua transmissão, via streaming, ocorrerá 

on-line, acompanhada de um conjunto de diversas iniciativas em torno do 

evento Vila Madeiro, cuja descrição do programa será corrigida na página. A 

transmissão terá lugar entre as 21h30m e as 24h. ---------------------------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------- 

 
1 – PROC. N.º MA – 08/2019: “REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
BAR/RESTAURANTE DA PISCINA MUNICIPAL” – 1ª PRORROGAÇÃO 
GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃOA. ---------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Compete à Câmara Municipal nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 18.ºdo 

Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar a prorrogação graciosa do 

prazo da empreitada “Requalificação e a Ampliação do Bar/Restaurante da 

Piscina Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente propostas, que 

dela fazem parte, nomeadamente: carta apresentada pela firma António José 

Cruchinho, Lda., de 24/nov./2020 e informação técnica (Processo 1416/2020 

EXT), de 9/dez./2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: --------------------------------------------------- 

A concessão da prorrogação graciosa do prazo (sem direito a revisão de 

preços), por 150 dias seguidos, incluindo sábados, domingos e feriados, para 

execução da empreitada em epígrafe, até ao dia 28 de abril de 2021, solicitada 

pela firma António José Cruchinho & Filhos, Lda.; --------------------------------------- 

Autorização para notificar o adjudicatário da prorrogação graciosa do prazo 

concedida; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos nºs. 3 e 4 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual”. --------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 

 
2 – REDUÇÃO DE TAXAS REQUERIDA POR VÍTOR JOSÉ PINHEIRO GIL. -- 
 
Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------
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“No âmbito do processo de obras, nº 09/2020, em nome de Vítor José Pinheiro 

Gil, com domicílio fiscal em Rua de Nossa Senhora da Quebrada, nº 106, 

contribuinte nº 217419682 vem, na qualidade de proprietário do imóvel, solicitar 

a redução de taxas do referido processo de obras. -------------------------------------- 

O nº 7 do artigo 96º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

(Regulamento 485/2010), prevê que seja concedida redução de taxas até ao 

máximo de 50% aos requerentes com domicílio fiscal no município. --------------- 

À semelhança dos tributos do Estado Central, só deverá beneficiar de apoios, 

reduções ou incentivos dos municípios quem não tenha dívidas em mora ao 

respetivo município. ------------------------------------------------------------------------------ 

A competência para a apreciação do requerimento e dos documentos que 

possam instruí-lo está atribuída à Câmara Municipal pelo nº 6 do artigo 96º do 

regulamento em apreço, a quem cabe decidir sobre a atribuição de redução no 

pagamento das taxas devidas e a respetiva percentagem até ao limite de 50%. 

Nestes termos, e porque estão cumpridos os requisitos atrás mencionados, 

propõe-se que seja deliberado, no uso da competência prevista no nº 6 do 

artigo 96º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, conceder a 

Vítor José Pinheiro Gil, contribuinte nº 217419682, a redução de 50% no valor 

das taxas devidas por todo processo de obras, processo nº 09/2020, conforme 

o respetivo projeto apresentado na Divisão de Obras deste Município”. ----------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 

3 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE OBJETIVOS PLURIANUAIS SIADAP 
(2021-2022). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando o disposto no nº1 do art.4º e o previsto na alínea a) do art. 5º do 

decreto regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, que adapta à 

administração local o Sistema Integrado de Gestão de Avaliação do 
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desempenho da Administração Pública, aprovado pela lei nº 66-B/2007, de 18 

de dezembro, resulta a necessidade da Câmara Municipal, no âmbito do 

sistema de planeamento, fixar os objetivos estratégicos que visam alinhar a 

gestão estratégica com a gestão operacional. -------------------------------------------- 

O Siadap, articula-se com o sistema de planeamento, constituindo um 

instrumento de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos 

estratégicos plurianuais e objetivos anuais (Siadap 1) determinados pelo órgão 

executivo, baseados em indicadores de medida a obter pelos serviços. ----------- 

Relativamente ao ciclo anual de gestão, refere o art. 5º do mesmo diploma 

legal, que a fixação de objetivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, 

deve ter em consideração, entre outros fatores, os objetivos estratégicos 

aprovados pelo órgão executivo. -------------------------------------------------------------- 

Nesta conformidade, proponho ao órgão executivo que no contexto do sistema 

de planeamento, previsto no art. 7º da lei 66-B/2007, de 18 de dezembro na 

sua atual redação, conjugado com a alínea a) e b) do art.10º nº 1 do mesmo 

diploma aprove a visão, missão e os objetivos estratégicos a seguir elencados: 

Visão: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ser uma Instituição reconhecida pela qualidade dos serviços que presta 

visando a satisfação da necessidade de todos os agentes que se relacionam 

com o município. ---------------------------------------------------------------------------------- 

1- Valores: Responsabilidade e Competência, Integridade, Imparcialidade e 

Igualdade, Transparência, Qualidade e Eficiência, na Ação --------------------------- 

2- Estratégia: Reforçar a cultura de gestão por objetivos; Colaborar com as 

outras instituições e agentes, através de novos sistemas de informação e de 

comunicação, automatizando procedimentos com vista a diminuir os tempos de 

resposta e os erros; promover a aquisição de competências, mediante 

avaliação criteriosa e valorização profissional e pessoal de todos os 

trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Missão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Promover o desenvolvimento sustentável, tornando o Município de 

Penamacor, atrativo e competitivo visando a superior qualidade de vida dos 

seus munícipes, sendo reconhecido: -------------------------------------------------------- 

Como um concelho atrativo para viver, investir e visitar. -------------------------------- 

Na sua diversidade socioeconómica (agricultura e serviços) consiga através de 

dinâmicas proativas garantir o desenvolvimento sustentável do Território: -------- 

a) Como uma autarquia pela modernização, eficiência e qualidade dos seus 

equipamentos e serviços; ----------------------------------------------------------------------- 

b) Pela preservação do seu património histórico, religioso, cultural e ambiental; 

c) Como destino turístico de excelência, de lazer, de trabalho, de aprendizagem 

e de visita; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Pela sua diversidade em oferta cultural; ------------------------------------------------- 

e) Pela elevada importância que atribui aos seus recursos económicos 

endógenos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Pela elevada importância que atribui ao empreendedorismo e ao 

desenvolvimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

g) Pela elevada importância que atribui ao apoio aos munícipes mais 

desfavorecidos; particularmente às faixas etárias mais elevadas e 

particularmente aos mais desfavorecidos/carenciados; --------------------------------- 

h) Garantir qualidade de vida, saúde e bem-estar. --------------------------------------- 

Objetivos estratégicos: --------------------------------------------------------------------------- 

1. A continuidade de uma política rigorosa de gestão de recursos financeiros, 

caracterizada pela poupança corrente, pelo aproveitamento dos recursos dos 

fundos comunitários, pela modernização administrativa e pela melhoria dos 

serviços prestados aos munícipes, com capacidade de resposta célere e eficaz 

às solicitações dos munícipes e demais agentes; ---------------------------------------- 

2. A continuidade da construção e reforço de infraestruturas e equipamentos 

estratégicos bem como a conservação e manutenção das existentes; ------------- 

3. Promover a revalorização e requalificação do Concelho, nomeadamente 

através de pequenas intervenções que melhorem a qualidade de vida e bem-

estar dos munícipes e que valorizem o património; -------------------------------------- 
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4. Reforçar a capacidade de resposta aos agentes económicos, promovendo a 

captação de investimento que consubstancie o crescimento económico e a 

criação de emprego; ------------------------------------------------------------------------------ 

5.Intensificar a dinâmica cultural e desportiva, fomentar e valorizar os produtos 

endógenos com o propósito de promoção turística e económica que contribua 

para a atração de visitantes; ------------------------------------------------------------------- 

6. Intensificar ações que visem responder às necessidades básicas dos mais 

carenciados /desfavorecidos designadamente da população idosa e em idade 

escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Aposta na qualidade de vida, saúde e bem-estar dos seus munícipes 

garantindo-lhes o acesso ágil e facilitador; ------------------------------------------------- 

8. Forçar medidas de empreendedorismo, nomeadamente com a criação de 

uma área de acolhimento empresarial e promover a participação dos 

empreendedores em certames e feiras nacionais e internacionais; ----------------- 

9. Intensificar políticas ambientais: implementar medidas de redução das 

emissões de CO2, estabelecer protocolos de cogestão de resíduos, de 

eficiência energética, garantindo a sustentabilidade ambiental e a reforço das 

políticas da economia circular; ----------------------------------------------------------------- 

10. Reforçar a aposta na Educação, Ciência e Tecnologia”. --------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 

 

4 – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DO 
CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES 
(CIRAE). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

Ref.ª_____________ 
Data: ____/____/___ 

Livro: ___/_____                  
Folha: 

1) A vinte e seis de junho de 2020  foi constituída a Associação de Municípios 

para a gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes 

(CIRAE), nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, integrando os municípios de Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Oleiros, 

Mação, Ourém, Vila Velha de Ródão, Gavião, Idanha-a-Nova, Pampilhosa da 

Serra, Ferreira do Zêzere e Nisa e cuja escritura de constituição segue em 

anexo à presente proposta; --------------------------------------------------------------------- 

2) A Associação de Municípios para a gestão do CIRAE tem como principal fim 

a sua exploração e promoção, visando sempre o bem-estar animal e a defesa 

da saúde pública; ---------------------------------------------------------------------------------- 

3) De acordo com os estatutos da Associação, a adesão inicia-se com 

comunicação escrita ao conselho diretivo acompanhada das deliberações dos 

respetivos órgão municipais. ------------------------------------------------------------------- 

Assim, e atendendo a que se encontram constituídos os órgãos sociais da 

Associação, de acordo com a ATA n.º 1 em anexo à presente proposta, tendo 

presentes as competências prevista nas alíneas ii) e jj) do nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proponho 

à Câmara Municipal que delibere aprovar a adesão à Associação de Municípios 

para a gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes 

(CIRAE) de acordo com o disposto nos estatutos da sua constituição e 

cumprindo as disposições neles contidas. Mais se propõe que se delibere 

propor e remeter à Assembleia Municipal, para que nos termos dos estatutos 

da Associação e do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, autorize a adesão à 

Associação de Municípios para a gestão do Centro Intermunicipal de Recolha 

de Animais Errantes (CIRAE) ”. ---------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta, nos 

termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------- 
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5 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA SAÚDE A 
ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS. ---------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 26 de Fevereiro de 

2004, foi aprovado o Regulamento Municipal de Apoio no Âmbito da Saúde a 

Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Penamacor, com o objetivo de 

promover melhores condições à população residente em situação de 

precariedade socioeconómica. ---------------------------------------------------------------- 

Com o presente Regulamento, esta Autarquia pretende apoiar a população 

com dificuldades económicas, em termos de assistência medicamentosa, 

mediante a comparticipação de parte dos custos a suportar pelos utentes na 

aquisição de medicamentos. ------------------------------------------------------------------- 

Em 26/10/2020 deu entrada o Processo de Candidatura do Requerente 

Aureliano Carvalho Cruchinho, residente na freguesia de Penamacor. ------------- 

Depois de reunidos os documentos solicitados e analisada a candidatura com 

pormenor, foi emitido o respetivo Parecer Técnico, que se anexa à presente 

Proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------

Neste sentido, propõe-se que: ----------------------------------------------------------------- 

1. A candidatura seja admitida por motivos do exposto no referido parecer 

técnico, uma vez que a mesma se encontra em conformidade com o estipulado 

no Regulamento Municipal de Apoio, no Âmbito da Saúde a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Penamacor. --------------------------------------------- 

2. Que nos termos da Clausula 5ª do Regulamento Municipal mencionado no 

número anterior seja deliberado sobre a atribuição de um apoio no valor de 50€ 

(cinquenta euros) ao Requerente Aureliano Carvalho Cruchinho. ------------------- 

3. Seja aprovada em minuta a presente deliberação, nos termos dos números 

3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para que seja desde 

logo eficaz”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 
O Senhor Vereador Filipe Batista comunicou ao órgão executivo o seu 

impedimento no âmbito dos pontos 3 e 4, com fundamento na alínea b) do nº 1 

do artigo 69º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se então 

da sala onde decorreu a reunião. ------------------------------------------------------------- 

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento. ------------ 

 
6 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-
ESCOLAR E 1º CICLO. ------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“No âmbito das competências que assistem à Câmara Municipal no domínio da 

ação social escolar, tem sido atribuída às escolas uma verba anual destinada a 

comparticipar nas despesas de aquisição de materiais didáticos, de desgaste 

rápido e expediente. ------------------------------------------------------------------------------ 

À semelhança dos anos anteriores o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 

veio de novo solicitar a atribuição do apoio para o ano letivo de 2020-2021, a 

apurar em função do número de alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico que frequentam o Centro Escolar em Penamacor. No corrente ano letivo 

o número de alunos do pré-escolar no Centro Escolar de Penamacor é de 19 

(dezanove) e o número de alunos do 1º ciclo do ensino básico é de 88 (oitenta 

e oito). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por razões de justiça e equidade, o mesmo apoio tem sido solicitado 

anualmente pela Santa Casa da Misericórdia de Penamacor e tem vindo a ser 

atribuído com a mesma finalidade aos alunos do pré-escolar que frequentam o 

Jardim de Infância Nossa Senhora das Dores, que no corrente ano letivo são 

25 (vinte e cinco). --------------------------------------------------------------------------------- 
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Assim, nos termos da competência prevista na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho: ---------------------------------------- 

1 – Que seja deliberado atribuir, a título de auxílios económicos a estudantes 

no ano letivo de 2020-2021, a verba de €15,00 anuais por cada aluno que 

frequenta o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Em consequência da 

aprovação da presente proposta, será atribuída a verba de €1.605,00 (Mil 

seiscentos e cinco euros) ao Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches para 

apoio aos alunos do Centro Escolar e a verba de €375,00 (Trezentos e setenta 

e cinco euros) aos alunos do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia 

de Penamacor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento em anexo, 

e o respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA. --------------------------- 

2 – Que seja deliberado aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos 

e para os efeitos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 

 
7 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ENSINO SUPERIOR. ---------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que a educação e a formação das crianças e jovens se 

assumem como fatores essenciais para o desenvolvimento económico e social 

de um concelho e também a importância de assegurar a continuidade da 

concessão de apoios e auxílios económicos às famílias ao nível da educação, 

valorizando e estendendo-os a todas as valências e contextos de ensino 

(creche, ensino pré -escolar, ensino básico, ensino secundário e ensino 

superior público), de modo a abranger toda a população estudantil do concelho 

de Penamacor; ------------------------------------------------------------------------------------

Tendo em conta que compete aos órgãos autárquicos o desenvolvimento de 
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ações facilitadoras do processo educativo, assumindo o carácter universal da 

educação, com vista à promoção do sucesso escolar, prevenção do abandono 

escolar precoce, promovendo o desenvolvimento de igualdade de 

oportunidades no acesso ao ensino, e minorando assim, a vulnerabilidade e 

exclusão social; -----------------------------------------------------------------------------------

Considerando que essa atribuição de apoios socioeducativos em todas as 

valências de ensino visa, em 1ª linha, promover a igualdade de oportunidades 

no acesso escolar a todos os alunos do concelho de Penamacor; ------------------

Considerando que todas as crianças e jovens devem beneficiar de uma plena 

equidade no acesso à educação e prossecução de estudos, obtendo formação 

e capacitação académica que poderão estas reverter, direta ou indiretamente, 

a favor do Concelho, foi aprovado o Regulamento Municipal de Apoio à 

Educação em 20 de outubro de 2020. ------------------------------------------------------

De acordo com o nº 2 do artigo 20º do referido diploma, são atribuídas 

anualmente 5 bolsas. No entanto, deram entrada no Gabinete de Ação Social e 

Educação do Município, cinco candidaturas à bolsa de estudos para o ensino 

superior, sendo que em conformidade com o exposto no nº 3 do artigo 

mencionado e por cumprirem os critérios de acesso e elegibilidade previstos 

no artigo seguinte, a totalidade das candidaturas foi aceite pelo serviço 

competente. ----------------------------------------------------------------------------------------

Assim, segue-se a lista de requerentes que apresentaram a candidatura à 

bolsa de estudo: --------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Catarina Filipa Neves Pires; --------------------------------------------------------------- 

2 – Luís Gabriel Flores Andrade; -------------------------------------------------------------- 

3 – Joana Micaela Martins Cerdeira; --------------------------------------------------------- 

4 - Ana Margarida Robalo Martins; ----------------------------------------------------------- 

5 – João Francisco Carreto Justino. ---------------------------------------------------------- 

Sobre as referidas candidaturas foram emitidos os respetivos pareceres 

técnicos que acompanham a presente proposta, de acordo com o 

procedimento habitual do Gabinete de Ação Social e Educação. -------------------- 
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Propõe-se que seja deliberado: --------------------------------------------------------------- 

1. Conceder a atribuição de bolsa de estudo à requerente Catarina Filipa Neves 

Pires no valor de 697,00€, montante equivalente à propina anual em vigor no 

estabelecimento de Ensino Superior que frequenta e no ano letivo 2020/2021, a 

pagar em dez prestações mensais de 69,70€ cada, nos meses integrantes do 

período letivo (de outubro de 2020 a julho 2021); ---------------------------------------- 

2. Conceder a atribuição de bolsa de estudo ao requerente Luís Gabriel Flores 

Andrade no valor de 697,00€, montante equivalente à propina anual em vigor 

no estabelecimento de Ensino Superior que frequenta e no ano letivo 

2020/2021, a pagar em dez prestações mensais de 69,70€ cada, nos meses 

integrantes do período letivo (de outubro de 2020 a julho 2021); -------------------- 

3. Conceder a atribuição de bolsa de estudo à requerente Joana Micaela 

Martins Cerdeira no valor de 697,00€, montante equivalente à propina anual 

em vigor no estabelecimento de Ensino Superior que frequenta e no ano letivo 

2020/2021, a pagar em dez prestações mensais de 69,70€ cada, nos meses 

integrantes do período letivo (de outubro de 2020 a julho 2021); -------------------- 

4. Conceder a atribuição de bolsa de estudo à requerente Ana Margarida 

Robalo Martins no valor de 697,00€, montante equivalente à propina anual em 

vigor no estabelecimento de Ensino Superior que frequenta e no ano letivo 

2020/2021, a pagar em dez prestações mensais de 69,70€ cada, nos meses 

integrantes do período letivo (de outubro de 2020 a julho 2021); -------------------- 

5. Conceder a atribuição de bolsa de estudo ao requerente João Francisco 

Carreto Justino no valor de 697,00€, montante equivalente à propina anual em 

vigor no estabelecimento de Ensino Superior que frequenta e no ano letivo 

2020/2021, a pagar em dez prestações mensais de 69,70€ cada, nos meses 

integrantes do período letivo (de outubro de 2020 a julho 2021). -------------------- 

6. Os valores da bolsa de estudo referidos nos pontos 1. a 5. sejam pagos aos 

requerentes com retroativos ao início do ano letivo 2020/2021 (outubro 2020)”.  

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 
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8 – FINANÇAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que 

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os 

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 13.913.903,15 euros e 

uma despesa também acumulada de 7.951.611,63 euros e depois de 

rubricados ficam arquivados em anexo à presente ata. --------------------------------- 

 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião eram doze horas e cinco minutos, e dela se lavra 

a presente ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai ser 

assinada. E eu, ____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi. ----------- 

 

A Técnica Superior                                                O Presidente da Câmara  
 
_________________                                            ______________________                             
Teresa Bento Ribeiro                          António Luís Beites Soares
          


