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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 

reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo 

Senhor Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------

1. Apreciação e Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR) para 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Compromissos Plurianuais – Ano de 2022; --------------------------------------------- 

3. Apreciação e Aprovação do Mapa de Pessoal e Organograma para 2022; ---- 

4. Regulamento de Organização de Serviços para 2022; ------------------------------ 

5. 2.º Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 - Regulamento n.º 898-

A/2020, 19 de outubro;--------------------------------------------------------------------------- 

6. CIMBB – Comparticipação Nacional de Projetos Aprovados;----------------------- 

Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Ilídia 

Cruchinho, José António Ramos, Anselmo Cunha e Filipe Batista comigo Sónia  

Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dezasseis 

horas e quinze minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e dois de dezembro de dois mil e 

vinte e um: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------- 

 

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, António Luís 

Beites Soares, tendo saudado todo o Executivo.------------------------------------------ 

O Sr. Presidente começou por fazer um ponto prévio em relação à situação 

epidemiológica no Concelho informando que nos últimos dias têm existido 

alguns casos, não muitos e que são expectáveis. É previsível a existência de 
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algumas incidências devido a esta nova variante, Omicron, sendo que os casos 

existentes são na população mais jovem. Apenas existe um caso nas IPS’s.----- 

Destacou, o Sr. Presidente, que decorre normalmente a vacinação com a 

terceira dose da Vacina contra a COVID -19, a população com mais de 50 anos 

está a ser vacinada, a vacinação ocorre em simultâneo com a Vacina da 

Gripe.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente deixou uma palavra de apreço aos profissionais de saúde do 

Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------- 

 

1 - Apreciação e Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 

(PPI e AMR) para 2022.------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

“No exercício da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, cabe à Câmara Municipal elaborar as opções 

do plano e a proposta de orçamento e submetê-las à aprovação da Assembleia 

Municipal. Por sua vez, a competência atribuída à Assembleia Municipal para 

aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, está prevista na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------  

Dispõe o artigo 27.º do mesmo diploma, no seu n.º 1, que a Assembleia 

Municipal reúne ordinariamente em fevereiro, abril, junho, setembro e 

novembro ou dezembro. Ora, resulta do n.º 2 do mesmo artigo 27.º que as 

opções do plano e a proposta de orçamento serão aprovados pelo órgão 

deliberativo na sessão de novembro, sendo que esta poderá também ter lugar 

em dezembro de acordo com o n.º 1 atrás referido.--------------------------------------  

Sucede que, por força do calendário orçamental que veio a ser definido pelo 

artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal tem de 

apresentar a proposta de orçamento à Assembleia Municipal até 30 de 
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novembro, sendo que, nos casos em que as eleições para o órgão executivo 

municipal ocorram entre 30 de julho e 15 de dezembro, a proposta de 

orçamento municipal para o ano económico seguinte é apresentada no prazo 

de três meses a contar da data da respetiva tomada de posse.-----------------------  

Como tal, propõe-se que seja deliberado:--------------------------------------------------- 

1 – Aprovar a Proposta de Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 

2022, documentos que se anexam e fazem parte da presente proposta, no 

exercício da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, para que sejam remetidas à Assembleia Municipal 

para cumprimento do disposto no artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos e para os efeitos 

dos n.os 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para que 

seja desde logo eficaz e remetida ao órgão deliberativo no prazo previsto no 

artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro”.--------------------------------------- 

O Sr. Presidente declarou que este é um Orçamento de continuidade dos 

Orçamentos anteriores, existem condições para algumas obras estruturantes 

que estão já em curso, nomeadamente a reabilitação do Teatro Clube, a 

requalificação da Zona histórica de Penamacor, a requalificação do antigo 

Posto da GNR, a construção de novos edifícios para a componente 

habitacional.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O Sr. Vereador Anselmo Cunha, sobre o Orçamento, realçou com agrado a 

iniciativa que houve em relação à consulta prévia da Oposição, o que considera 

ser uma mudança.--------------------------------------------------------------------------------- 

Não faz a mesma leitura que o Sr. Presidente no que diz respeito ao 

Orçamento. No ponto de vista político e estratégico, na sua opinião, falta uma 

visão mais ambiciosa do Concelho e que seria sensato que o Orçamento 

traduzisse uma visão virada para o futuro.-------------------------------------------------- 
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Do ponto de vista do rigor, admite uma boa gestão do ponto de vista 

contabilístico, porém defende que uma Câmara não se reduz a uma boa gestão 

contabilística. Realça, neste Orçamento, dois pormenores do ponto de vista do 

rigor, um deles é considerar que é pouco realista e que existe receita empolada 

o que faz a taxa de execução ser baixa. O outro pormenor é havendo um valor 

estimado que repete de Orçamentos anteriores em despesas com Pareceres, 

Estudos, Projetos e Consultores supunha que o rigor fosse maior.------------------ 

O Sr. Vereador Filipe Batista começa por cumprimentar o Sr. Presidente, os 

Srs. Vereadores e a Comunicação Social presente.-------------------------------------- 

Sobre o Orçamento levanta sérias dúvidas no orçamento da despesa 

relativamente a alguns valores que lá estão representados, concretamente o 

valor do Subsídio de Férias e de Natal dos funcionários da Autarquia, também 

crê que o valor que consta para o recrutamento de pessoal para criar novos 

postos de trabalho é insuficiente. Relembra que não houve Deliberação em 

Reunião de Câmara em relativamente às remunerações das chefias de 3.° e 4. 

° Grau e não estando decididas essas remunerações não se sabe os valores 

considerados no orçamento da despesa com a remuneração desses 

funcionários.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador diz-se surpreso por nada constar sobre o Orçamento 

Participativo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pergunta o Sr. Vereador se nos Investimentos Estruturantes as Outras Receitas 

de Capital se referem à transição de Saldos de Gerência. Estranha ter sido 

retirada a requalificação e manutenção das vias de comunicação referindo o 

troço da EN 233 entre Penamacor e a Área de Serviço de Águas que diz 

necessitar de intervenção urgentemente.--------------------------------------------------- 

Nas Atividades Mais Relevantes salienta a Atribuição de Bolsas de Mérito, o 

Cartão de Saúde, o Cartão Sénior, o Programa de Teleassistência, o Apoio à 

Fixação de Jovens e o Apoio à Natalidade.------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente agradeceu as intervenções dos Srs. Vereadores. Respondeu 

ao Sr. Vereador Anselmo Cunha dizendo que o Concelho tem hoje melhores 

números do ponto de vista social, económico e financeiro. O Concelho tem as 
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contas ao nível das Vinte melhores Autarquias do País. Penamacor já não 

consta no Top 3 dos Concelhos mais envelhecidos (dados dos Censos 2021), 

deu como exemplo o facto do Berçário/Creche estar praticamente lotado.--------- 

Ao Sr. Vereador Filipe Batista, o Sr. Presidente lembrou que não esteve 

presente na reunião convocada com os Srs. Vereadores do Abraçar 

Penamacor e que as questões colocadas deveriam ter sido aí expressas. 

Quanto ao Documento do Orçamento apresentado pelos Sr. Vereadores da 

Oposição foi o Programa Eleitoral do Abraçar Penamacor.----------------------------- 

O Sr. Presidente disse que o Sr. Vereador Filipe Batista conclui que afinal este 

Orçamento tem questões muito diferenciadoras como Atribuição de Bolsas de 

Mérito, o Cartão de Saúde, o Cartão Sénior, o Programa de Teleassistência, o 

Apoio à Fixação de Jovens e o Apoio à Natalidade e que afinal não é “mais do 

mesmo”.----------------------------------------------------------------------------------------------  

Termina o Sr. Presidente dizendo que este Orçamento não é “mais do mesmo” 

porque a condição financeira da Autarquia o permite.----------------------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista justifica a sua ausência na Reunião agendada, 

dado que o Sr. Vereador Anselmo Cunha não estaria presente, foi enviado um 

email a informar a situação ao qual os Srs. Vereadores do “Abraçar 

Penamacor” não obtiveram resposta e o Sr. Vereador Filipe Batista aguardou a 

resposta ao email acreditando que a reunião seria reagendada.---------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista faz uma análise do baixo nível de aplicação do 

Investimento, salientando que o maior número de receitas do Município vem do 

Estado, considerando assim, o Concelho estruturalmente pobre, gerando, por 

si, só pouca receita.------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador José António Ramos lembrou o Anuário Financeiro dos 

Municípios Portugueses que foi apresentado em 14 de dezembro de 2021 onde 

estão salientados os bons indicadores, nomeadamente o Índice da Dívida que 

tem o Município e o coloca numa posição de relevo.------------------------------------- 

 

A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Anselmo Cunha e Filipe Batista, e em minuta.--------------------------------------------- 
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2 – Compromissos Plurianuais – Ano de 2022----------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

“Dispõe o artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, que a abertura de 

procedimento relativo a despesa que dê lugar a encargo orçamental em mais 

de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com 

opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações 

com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização do órgão 

deliberativo, salvo quando:----------------------------------------------------------------------  

a) Resulte de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;------------ 

b) O respetivo encargo não exceda o limite de € 99.759,58 em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da contração, e o prazo de execução de três 

anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, dispõe a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), alterada e 

republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da respetiva forma jurídica, 

incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de 

locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce o que dispõe o artigo 12º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, o qual 

estabelece que a referida autorização prévia a conceder pelo órgão deliberativo 

para efeitos de assunção ou reprogramação de compromissos plurianuais 

poderá ser dada aquando da aprovação anual das Grandes Opções do Plano. 

Ora, consta da Ordem de Trabalhos da presente reunião do Executivo a 

proposta para aprovação dos documentos previsionais para o exercício de 
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2022. Importa por isso promover também a aprovação de proposta para 

solicitação à Assembleia Municipal de autorização prévia para assunção ou 

reprogramação de compromissos plurianuais para o próximo ano, conforme o 

previsto nas disposições legais atrás mencionadas e no uso da competência 

prevista na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, propõe-se, quanto aos compromissos plurianuais a assumir no ano de 

2022:--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Que, ao abrigo do artigo 12º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, da 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, e para efeitos da 

aplicação da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, seja deliberado 

propor à Assembleia Municipal de Penamacor que delibere conceder 

autorização prévia genérica favorável para a assunção ou reprogramação de 

compromissos plurianuais relativamente a pagamentos que resultem de 

projetos ou ações previstos nas Grandes Opções do Plano para 2022, 

excetuando os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais 

implique aumento de despesa.----------------------------------------------------------------- 

b) Que, por referência ao previsto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, seja deliberado solicitar à Assembleia Municipal que, na autorização 

prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, abranja 

ainda os encargos que, não estando previstos no PPI, não excedam porém o 

limite de € 99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contratação e prazo de execução de três anos;-------------------------------------------  

c) Que seja deliberado, também, propor à Assembleia Municipal que delibere 

que a assunção ou reprogramação de compromissos plurianuais a coberto da 

autorização prévia concedida nos termos das alíneas anteriores, só poderá 

fazer-se quando sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 

17 de março, e no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e 
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republicado pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, e cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas.------------------------------------------------ 

d) Que seja deliberado, ainda, remeter à Assembleia Municipal, em cada uma 

das suas sessões ordinárias, listagem com informação dos compromissos 

plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida.”----- 

 

A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Anselmo Cunha e Filipe Batista, e em minuta.--------------------------------------------- 

 

3 – Apreciação e Aprovação do Mapa de Pessoal e Organograma para 

2022--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

“O regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais encontra-

se previsto no Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual 

redação, devendo atender-se em matéria de estruturação de serviços também 

ao disposto na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação. Por 

outro lado, nos termos das disposições conjugadas da alínea m) do nº 1 do 

artigo 25º com a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, compete ao órgão deliberativo por proposta do órgão 

executivo, aprovar a criação ou reorganização dos serviços municipais.-----------  

Para efeitos da preparação da proposta de mapa de pessoal, organograma e 

regulamento de organização dos serviços, são necessariamente tidos em conta 

os modelos de organização interna, os quais devem ser oportunamente 

aprovados pela Assembleia Municipal por proposta da Câmara Municipal. Ou 

seja, a preparação do mapa de pessoal, do organograma e do regulamento de 

organização dos serviços depende da definição prévia do modelo de estrutura 

orgânica que o Executivo pretenda implementar e da fixação do número 

máximo de unidades e subunidades orgânicas que interesse prever.--------------- 
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Neste contexto, foi o modelo de estrutura orgânica para 2022 aprovado pela 

Assembleia Municipal em 7 de setembro último, por proposta da Câmara 

Municipal de 3 de setembro.-------------------------------------------------------------------- 

Nesta medida, importa desenvolver os instrumentos e ferramentas de gestão 

dos recursos humanos para 2022. Ora, resulta do artigo 28º do anexo da Lei nº 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, que no planeamento da 

atividade e gestão de recursos humanos se inclui o mapa de pessoal, o qual 

deve acompanhar a proposta de orçamento. Isto é, no que respeita à gestão de 

recursos humanos torna-se necessário, aquando da elaboração do orçamento, 

em obediência aos procedimentos e regras previstas no artigo 28º e seguintes 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei nº 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, que se proceda ao 

planeamento das atividades, de natureza permanente ou temporária, que 

deverão ser desenvolvidas ao longo do ano e durante a execução orçamental. 

O mapa de pessoal acompanha e é aprovado nos mesmos termos em que se 

aprova a proposta de orçamento, ou seja, anualmente e mediante aprovação 

pela Assembleia Municipal por proposta da Câmara, em conformidade com as 

disposições conjugadas da alínea o) do nº 1 do artigo 25º com a alínea ccc) do 

nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Embora deva 

acompanhar a proposta de Orçamento, o Mapa de Pessoal constitui um 

documento previsional distinto.----------------------------------------------------------------- 

Neste enquadramento e no seguimento do modelo de estrutura orgânica 

aprovado pelo órgão deliberativo na sessão de 7 de setembro, proponho à 

Câmara Municipal:---------------------------------------------------------------------------------  

I – Que delibere, no uso da competência própria prevista no artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, a 

criação/manutenção das seguintes 4 unidades orgânicas flexíveis:------------------  

1 – Divisão Administrativa e Financeira destinada a ser dirigida por um chefe de 

divisão municipal (dirigente intermédio de 2º grau);-------------------------------------- 

2 – Divisão de Obras destinada a ser dirigida por um chefe de divisão municipal 

(dirigente intermédio de 2º grau);-------------------------------------------------------------- 
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3 – Unidade de Planeamento e Urbanismo, destinada a ser dirigida por um 

dirigente intermédio de 3º grau.---------------------------------------------------------------- 

4 – Serviços Externos, destinados a ser dirigidos por um dirigente intermédio 

de 4º grau.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Que delibere, no uso da competência própria prevista no artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, a 

criação/manutenção manutenção das seguintes 3 subunidades orgânicas 

destinadas a ser dirigidas por coordenadores técnicos:--------------------------------- 

1 – Serviço de Coordenação Administrativa;----------------------------------------------- 

2 – Serviço de Coordenação Financeira;---------------------------------------------------- 

3 – Serviço de Coordenação Administrativa de Obras.---------------------------------- 

III – Que, tendo em consideração que no mapa de pessoal deverão estar 

contemplados os postos de trabalho existentes tendo em conta o número de 

trabalhadores em funções no organismo e previstos os postos de trabalho 

julgados necessários à execução das atividades previstas e aprovadas no 

respetivo plano, com a correspondente previsão orçamental das verbas 

destinadas a suportar as despesas com o pessoal, delibere aprovar o projeto 

de mapa de pessoal para o ano de 2022, assim como o respetivo 

organograma, documentos que se anexam e fazem parte integrante da 

presente proposta, para que sejam remetidos à Assembleia Municipal para 

aprovação, por ser o órgão competente para aprovar o mapa de pessoal, nos 

termos da alínea o) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

O Sr. Vereador Filipe Batista disse que não verifica qualquer reestruturação no 

Organograma, que é igual ao do ano passado. Nota que há um aumento 

substancial de Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, à semelhança 

de Orçamentos anteriores.---------------------------------------------------------------------- 

 

A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Anselmo Cunha e Filipe Batista, e em minuta.--------------------------------------------- 
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4. Regulamento de Organização de Serviços para 2022---------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Tendo em conta as decisões e orientações de gestão definidas pelo 

Executivo, traduzidas no projeto de mapa de pessoal e organograma cuja 

aprovação é proposta nesta mesma reunião, foi elaborado projeto de 

regulamento de organização dos serviços. Assim, em complemento à proposta 

de Mapa de Pessoal e Organograma para 2022, proponho que, nos termos das 

disposições conjugadas da alínea m) do nº 1 do artigo 25º com a alínea ccc) do 

nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos 

de posterior envio à Assembleia Municipal, seja deliberado aprovar o Projeto de 

Regulamento de Organização dos Serviços para 2022, que se anexa.”------------ 

O Sr. Vereador Filipe Batista manifestou a dúvida por estar na Estrutura 

Orgânica no ponto anterior estar representado o Gabinete de Informática e no 

Regulamento ser denominado Gabinete de Sistemas de Informação. Também 

pediu esclarecimentos sobre a Estrutura Orgânica salientando o art.° 5 do 

Regulamento em que se refere que a Organização é composta por uma 

Estrutura Flexível, composta por Unidades Orgânicas Flexíveis lideradas por 

dirigentes de 2.° Grau e por Orgânicas designadas Unidades Técnicas 

lideradas por 3.° e 4.° Grau. O Sr. Vereador sugere que se coloque dirigentes 

de 2.° Grau após Unidades Flexíveis lideradas por dirigentes intermédios.-------- 

O Sr. Vereador José António Ramos respondeu, quanto à dúvida manifestada 

sobre o Gabinete de Informática, o que está correto é Gabinete de Sistemas de 

Informação, como está no Regulamento. Relativamente à Estrutura Orgânica 

responde que tem que ser de 2.° Grau. Está por defeito, não há outro. A 

Unidade Orgânica tem Unidades Flexíveis e Unidades Técnicas.--------------------  

 

A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Anselmo Cunha e Filipe Batista, e em minuta.--------------------------------------------- 
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5. 2.º Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 - Regulamento n.º 898-

A/2020, 19 de outubro -------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Nos últimos anos, o Município de Penamacor tem vindo a disponibilizar 

diversos apoios às famílias com alunos a frequentar os vários níveis de ensino 

no concelho, designadamente no que respeita à aquisição de manuais 

escolares. Perante uma conjuntura de crise económica que tem marcado 

indelevelmente todo o país e face ao reconhecimento de que a aposta na 

educação dos mais jovens é determinante para o desenvolvimento do 

concelho, é intenção deste Executivo continuar a apoiar e subsidiar as famílias 

ao nível da educação.----------------------------------------------------------------------------- 

Paulatinamente, o Ministério da Educação tem-se vindo a centrar igualmente 

nessa linha de atuação, através do pagamento dos manuais escolares a todos 

os alunos que se encontrem a frequentar o ensino público, nomeadamente 

através do cumprimento no exposto no artigo 170º da Lei nº114/2017, de 29 de 

dezembro e ainda no artigo 194º da lei nº71/2018, de 31 de dezembro, ficando 

esta Autarquia apenas encarregue de proceder ao reembolso dos cadernos de 

fichas (livros de suporte/apoio aos manuais escolares) a todos os alunos, não 

havendo lugar à ponderação do escalonamento dos agregados familiares do 

concelho, nomeadamente no que ao Escalão de Abono de Família diz respeito. 

Ao abrigo do novo Regulamento Municipal de Apoio à Educação (Regulamento 

nº898-A/2020, 19 de outubro), que contempla um conjunto de apoios para os 

alunos do concelho em matéria de educação e dando cumprimento ao exposto 

no referido Regulamento, os encarregados de educação e/ou alunos 

interessados formalizaram as respetivas candidaturas aos apoios previstos 

junto do Gabinete de Ação Social e Educação do Município.-------------------------- 

Após receção dos processos de candidatura dos requerentes, o Gabinete de 

Ação Social e Educação do Município procedeu à análise de todas as 

candidaturas apresentadas para os apoios no ano letivo 2021/2022, 

nomeadamente através da verificação do cumprimento do disposto no artigo 9º 
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do Regulamento acima referido e do cálculo exaustivo das despesas 

apresentadas com livros escolares de apoio.----------------------------------------------  

Posto isto, elaborou-se uma listagem da qual constam todas as informações 

sobre os requerentes, nomeadamente as informações necessárias à 

monitorização dos apoios solicitados, e posterior processo de reembolso dos 

cadernos de fichas adquiridos pelos próprios (nome aluno, nome encarregado 

de educação, número de identificação fiscal, morada, número de identificação 

bancária, valor do reembolso a efetuar pelo Município, entre outras).--------------- 

Tendo já havido um primeiro momento de reembolso de despesas com 

cadernos de fichas, anexa-se à presente proposta nova listagem que reúne os 

dados dos alunos que formalizaram e completaram a candidatura aos apoios 

socioeducativos, estando os requerentes em condições de receber o apoio.----- 

Assim, propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que se delibere sobre o segundo reembolso dos cadernos de fichas do ano 

letivo 2021/2022, constantes da listagem que se anexa à presente proposta, 

dela fazendo parte integrante, um total de 456,04 euros, valor que corresponde 

aos comprovativos da despesa com cadernos de fichas entregues no Município 

após o prazo estipulado (31 de outubro de 2021), conforme prevê o 

Regulamento Municipal de Educação e as Informações enviadas aos Pais e /ou 

encarregados de Educação no início do ano letivo.-------------------------------------- 

 Que seja aprovada em minuta a presente deliberação, 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 e em minuta. -------------------------------- 

 

6 – CIMBB – Comparticipação Nacional de Projetos Aprovados --------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Considerando que a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa executou um 

conjunto de iniciativas/projetos;  
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Tratando-se de iniciativas/projetos em que o município de Penamacor é 

parceiro e, estando totalmente executados, propõe-se que seja deliberado ao 

abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar a transferência para a CIMBB no montante de 63.321,84€ (Sessenta e 

três mil trezentos e vinte e um euros e oitenta e quatro cêntimos), a transferir 

sob a forma de transferências, que correspondem às partes acordadas para 

comparticipação da componente do município nos respetivos projetos.------------  

Mais se propõe que seja aprovada em minuta nos termos do nº3 do artigo 57º 

da lei 75/2013, de 12 de setembro.”---------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------------------- 

 

 

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

declarou encerrada a reunião eram dezassete horas e trinta 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  
 
 
________________________                              ______________________                             
Sónia Cristina Almeida Costa                 António Luís Beites Soares
          
 


