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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 13/03/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 13 
de março de 2023, tomou a seguinte deliberação: ------------------------------------------  
 
“EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------  
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO CASTELO - 
FORNECIMENTO DE GAZ PROPANO: ---------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------  
Com a publicação em trinta de janeiro de dois mil e dezanove, do Decreto-Lei número 
vinte e um barra dois mil e dezanove, foi concretizada a transferência de competências 
para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação; ------  
De acordo com o número dois, do artigo setenta e seis do Decreto-Lei número cinquenta e 
seis barra dois mil e vinte, de doze de agosto, foi prorrogado o prazo de transferência das 
competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos domínios da 
educação e da saúde, até trinta e um de março de dois mil e vinte e dois; ---------------------  
A partir de um de abril de dois mil e vinte e dois, esta competência passou a ser do 
Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Para agilizar todo o processo com a eficácia, eficiência e qualidade de que esta Autarquia 
sempre pautou, tendo em conta os contratos em vigor, relativamente aos fornecimentos de 
energia elétrica, combustíveis, comunicações, higiene e limpeza e material de escritório, foi 
celebrado um Protocolo de Colaboração, em três de maio de dois mil e vinte e dois, com 
efeitos a um de abril de dois mil e vinte e dois, com o Agrupamento de Escola de Penalva 
do Castelo, para transferência das verbas mensais, no montante de oito mil trezentos e 
setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos, destinadas ao pagamento de despesas 
correntes, para higiene e limpeza e material de escritório (oitocentos e trinta e um euros e 
sessenta e sete cêntimos) e, ao normal funcionamento dos estabelecimentos escolares, 
água, luz, combustíveis e comunicações (sete mil quinhentos e quarenta e dois euros e 
oitenta e três cêntimos), pelo prazo de nove meses (até trinta e um de dezembro de dois mil 
e vinte e dois); -----------------------------------------------------------------------------------------  
Houve, durante o mês de janeiro do corrente ano, a necessidade urgente de se adquirir o 
fornecimento de gaz propano, destinado ao aquecimento das salas do Agrupamento, bem 
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como para os refeitórios do mesmo, cujo valor foi de seis mil seiscentos euros e oitenta e 
três cêntimos, tendo sido faturado em nome do Agrupamento de Escola de Penalva do 
Castelo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município promoveu a abertura de concurso para fornecimento de gáz o qual ainda não 
se encontra concluído. --------------------------------------------------------------------------------  
Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea ee), do número um 
do artigo trinta e três do anexo um da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, atribuir um subsídio no valor de seis mil e seiscentos euros e oitenta e 
três cêntimos, ao Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, destinado ao pagamento 
da fatura do fornecimento de gáz propano para aquecimento das salas do Agrupamento, 
bem como para os refeitórios do mesmo.” ----------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, devendo a entidade 
subsidiada, de acordo com o “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas”, em vigor na Autarquia, apresentar um relatório da 
execução física e financeira da atividade, designando o senhor José Fortunato de Barros 
Cardoso Albuquerque, para a sua confirmação.” -------------------------------------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Técnica Superior 
da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o 
subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 16 de março de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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