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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 22,/07/2019
Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Penalva do Castelo:
Faz saber que, e para cumprimento do art.° 56.° do anexo I, da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 22
de julho de 2019, tomou a seguinte deliberação:
"24.42 -ASSOCIAÇÕES -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
PENALVA DO CASTELO -ATIVIDADES -ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:
O Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor:
"Considerando que, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, solicita a concessão um apoio financeiro
para fazer face às despesas com a realização das atividades, durante o ano letivo de dois
mil e dezoito barra de dois mil e dezanove, que tem vindo a realizar em colaboração, quer
com o Agrupamento de Escolas, quer com o CCPJ deste concelho, quer com essa
Autarquia, nos diversos projetos por eles organizados e executados, bem como na
execução as diversas ações no âmbito dos projetos inscritos no seu Plano de Atividades,
por desta Associação, para o ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove,
designadamente:
- PROJETO SETE - "ATIVIDADES EXTRACURRICULARES" (que tem por
objetivo, contribuir para o desenvolvimento de atividade extracurriculares,
designadamente, festas e outras atividades de âmbito cultural, recreativo e desportivo,
direcionadas para as crianças e jovens dos Estabelecimentos do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo) -Apoio monetário a projetos dos diversos estabelecimentos do
ensino Pré-Escolar e do 1°.Ciclo do Ensino Básico, designadamente "Marchas Populares
- Confeção de roupas", "Festa de Natal - "Natal para Todos"", "Festa de Final do Ano
letZTlo'; "Circo - Um espetáculo" e "Férias Ativas";
- PROJETO UM - "RUMO AO SUCESSO", "que tem por objetivo, a colaboração com
o Agrupamento de Escolas, no desenvolvimento de atividades conjuntas, obter e fornecer
informações e alertar e sensibilizar para situações anómalas, contribuindo para a melhoria
da qualidade do ensino e bem~star dos Alunos na Escola";
- PROJETO OITO - "DESPORTO PARA TODOS'; - o qual tem por objetivo, o
desenvolvimento de uma estratégia coordenada de iniciativas integradas de fomento,
divulgação e valorização das atividades desportivas, tais como o zumba, o ballet, a
i

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

aeróbica, a dança de salão, a ginástica corporal, hidroginásticas, anotação, etc, destinado
aos alunos dos jardins-de-infância e Primeiro CEB, aos idosos do concelho, bem como a
toda comunidade penalvense.
Considerando que, de acordo com a alínea u), 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, na
sua redação atual, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de natureza
social, cultural, educativa, desportiva e recreativa ou outra de interesse para o município.
Assim, tendo em conta o atrás mencionado, proponho que a Câmara Municipal delibere,
ao abrigo da alínea u), do número um, do anexo um, do artigo trinta e três da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, atribuir à "Associação de Pais
e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Penalva do
Castelo", um subsídio no valor de três mil euros, destinado a fazer face às despesas com
aquelas atividades."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, devendo a entidade
subsidiada, de acordo como "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 das atividades, 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.
, A~~sistente
E eu, ~~_~~-~~~~,_~.. `~~ ~,,~,~__ ~~,~ . > 1~~,:,~~~~^~<,- `Jr_~~:,~ ~
Técnica da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos humanos
o subscrevi.
Paços do Município de Penalva do Castelo, 23 de julho de 2019.
O Presidente da Câmara,
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