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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 5 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 6 DE MARÇO DE 2020.

Aos seis dias do mês de março 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. Projeto “Academia Explorar e Aprender – Experimentação e Reforço de

Conhecimentos” – Férias de Páscoa 2020; ------------------------------------------------

2. Proposta para Concurso de Criação Artística: ”O Lince sob Perspetiva”; -------

3. Finanças Municipais. --------------------------------------------------------------------------
Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Manuel

Joaquim Ribeiro Robalo, Filipe André Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires

Vicente e Anabela Castilho Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro,

Técnica Superior, a secretariar. ----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dez horas e trinta minutos

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

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

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada em 21 de

fevereiro 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 dos presentes na

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

dela quisessem usar: -----------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Vereador Filipe Batista informou que iria ser breve na sua intervenção

tendo em conta que pretendia estar presente nas comemorações do Dia do

Patrono do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor e assistir

à palestra com o Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões cujo início estava

previsto para as dez horas. Lamentou que a reunião não tivesse sido alterada

para outro horário, por forma a que todo o executivo estivesse presente nessas

comemorações. ------------------------------------------------------------------------------------

Alertou para o Despacho n.º 2836-A/2020 publicado em Diário da Republica de

dois de março de dois mil e vinte que ordena aos empregadores públicos a

elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações

emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de

infeção por novo Coronavírus (COVID-19). Nesse sentido questionou o Senhor

Presidente se já tinha sido providenciada a elaboração do plano de

contingência tendo em conta que o mesmo devia ter sido elaborado no prazo

de cinco dias úteis contados da data de publicação daquele despacho, de

modo a diminuir os impactos sociais e económicos que viessem a ocorrer por

vicissitudes várias do funcionamento da Câmara Municipal de Penamacor,

mantendo a operacionalidade e continuidade da prestação do serviço público.--

O Sr. Presidente António Soares explicou o seu atraso pelo facto de ter

estado no Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches nas comemorações do

Dia do Patrono, justificando que o Dr. Manuel Sobrinho Simões chegou

ligeiramente atrasado. No respeitante à questão do COVID-19, disse estar a

ser articulada com a Delegação Regional de Saúde. ------------------------------------

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

1 – PROJETO “ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER –
EXPERIMENTAÇÃO E REFORÇO DE CONHECIMENTOS” – FÉRIAS DE
PÁSCOA 2020. ------------------------------------------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Reconhecendo que a aposta na educação das crianças e jovens do concelho

é um fator preponderante para o desenvolvimento do próprio concelho, o

Município de Penamacor tem vindo a disponibilizar, ao longo dos últimos anos,

apoios diversos aos alunos a frequentar os vários níveis de ensino,

nomeadamente no que diz respeito ao serviço de transportes, fornecimento das

refeições e comparticipação nos manuais escolares. -----------------------------------

Considerando também que urge dar resposta à crescente e progressiva

transferência de competências da administração central para a administração

local, no que em matéria de educação diz respeito, o Município de Penamacor

tem assumido o compromisso social de se reorientar no sentido de

territorializar as políticas educativas. Assim, o Município de Penamacor tem

orientado a sua atuação não só na atribuição de vários apoios escolares, já

regulamentados, mas também na implementação de medidas que visam a

promoção do sucesso escolar. -----------------------------------------------------------------

Assim, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso

Escolar (PIICIE), cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União

Europeia através do Fundo Social Europeu, e baseado na tipologia de

Programa “Medidas educativas orientadas para a promoção da inclusão, do

sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar” (alínea d, do

artigo 30º da Portaria nº60-C/2015, 2 de março), foram planeadas e

orçamentadas um conjunto de atividades ajustadas ao contexto escolar local,

para o triénio 2017-2020. ------------------------------------------------------------------------

Desta forma e com o objetivo de dar resposta a uma necessidade

frequentemente manifestada pelos pais e/ou encarregados de educação do

concelho, para ocupação de tempos não letivos e numa lógica de

responsabilização destes pela importância crucial que detêm na vida escolar

dos seus educandos, garantindo ainda o princípio de igualdade de
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oportunidades, foi concebida a iniciativa “Academia Explorar e Aprender -

Experimentação e Reforço de Conhecimentos ”- Férias da Páscoa 2020. --------

Esta iniciativa consiste na realização de um conjunto de atividades no âmbito

desportivo, educativo, cultural, artístico, tecnológico e científico, durante o

período de férias escolares das crianças e jovens do concelho de Penamacor,

potenciando assim o papel da escola, os recursos endógenos da região e a

realização de parcerias externas de forma a diversificar o maior número de

atividades sociopedagógicas. ------------------------------------------------------------------

Para o efeito foram planeadas atividades a realizar no período das férias letivas

da Páscoa de 2020, destinadas a crianças e jovens com idades compreendidas

entre os 6 e os 14 anos, encontrando-se em anexo à presente proposta, a

referida planificação. -----------------------------------------------------------------------------

Considerando o contexto socioeconómico das famílias residentes, o custo das

atividades é proporcional ao escalão de abono de família em que as crianças e

jovens se encontram posicionados. Assim, a comparticipação para o escalão 3

e/ou sem escalão é de vinte e cinco euros (25€); para o escalão 2 de vinte e

dois euros e cinquenta cêntimos (22,50€); e para o escalão 1 é de vinte euros

(20€). -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. Que se delibere sobre o custo correspondente à comparticipação dos

pais/encarregados de educação para a participação nas atividades; ---------------

2. Que as despesas que o Município terá com a realização das atividades

sejam autorizadas, para que posteriormente sejam elegíveis em sede de

candidatura (Portugal 2020- PIICIE); --------------------------------------------------------

3. 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. -------------------------------------------------

2 – PROPOSTA PARA CONCURSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA: “O LINCE
SOB PERSPETIVA”. -----------------------------------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“O Município de Penamacor, através do seu gabinete de Cultura, vai promover

um Concurso de Criação Artística, designado: “O Lince Sob Perspetiva”. Tem

como objetivos: contribuir para a valorização e promoção cultural, no domínio

das artes plásticas, junto dos cidadãos e ao mesmo tempo, descobrir novos

talentos, bem como, manter presente na memória e na atenção de todos o

lince ibérico, que teve na Serra da Malcata o seu habitat natural, contribuindo

para manter e impulsionar o projeto da sua reintrodução no território. -------------

As categorias a concurso são três: pintura, escultura e artesanato, nas quais se

incluem prémios monetários. -------------------------------------------------------------------

Assim, submete-se à deliberação a intenção, da realização do concurso, com a

atribuição dos prémios monetários, que totalizam o valor total de 870€, sendo

estes atribuídos, do 1.º ao 3.º classificado, em cada uma das três categorias a

concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------

Junto se anexam, as respetivas regras de participação”. ------------------------------

-

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 – 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 1.811.276,93 euros e

uma despesa também acumulada de 1.168.843,87 euros e depois de

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

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

declarou encerrada a reunião eram dez horas e cinquenta 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


