
Deliberações da Reunião de Câmara Pública de 14 de julho de 2021 

 

Gabinete do Presidente  

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de 2 750 euros, ao Grupo de 

Forcados Amadores do Aposento da Moita, ao Grupo de Forcados Amadores da Moita e à Escola 

de Toureio da Moita. 

 

Gabinete Jurídico 

. Aprovado o início do procedimento de elaboração do regulamento do Fórum Cultural José 

Manuel Figueiredo  

 

Departamento de Administração e Recursos Humanos 

. Aprovada a 6ª Alteração ao Orçamento e GOP. 

 

Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2021-2022, com um custo anual 

previsto de 123.000 euros. O Plano foi apreciado pelo Conselho Municipal de Educação na 

reunião realizada a 29 de junho, com parecer favorável.  

.  Aprovada a proposta do valor das comparticipações das famílias nos Prolongamentos de 

Horário – Componente de Apoio à Família, nos estabelecimentos públicos de educação pré-

escolar, para o ano letivo 2021-2022, que se fixa valor no máximo de 65,35 euros e valor mínimo 

de 3 euros. As atividades de animação socioeducativa nos jardins-de-infância da rede pública, 

no âmbito do Prolongamento de Horário – Componente de Apoio à Família, são implementadas 

pelo Município, numa perspetiva de responsabilidade partilhada com os Agrupamentos de 

Escolas, o que permite adaptar o tempo de permanência das crianças no jardim-de-infância às 

necessidades da família, garantindo que esses tempos sejam complementares das 

aprendizagens realizadas no pré-escolar. Compete à Câmara propor e acompanhar o 

desenvolvimento de atividades de animação na componente de apoio às famílias destinadas à 

educação pré-escolar. 

.  Aprovada a proposta que estabelece os critérios de atribuição de Auxílios Económicos, 

fornecimento de alimentação e transferência de verbas para o ano letivo 2021-2022, no âmbito 

da Ação Social Escolar, para o ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. Relativamente à 

alimentação, a Câmara vai manter o valor por refeição – 1,46 euros –, nos refeitórios escolares 

para os alunos não carenciados do 1º ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar, comparticipando a 

100 por cento os alunos do escalão 1 do abono de família e em 50 por cento os alunos do escalão 

2. A comparticipação aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, em material escolar e visitas de 

estudo, é fixada por escalão: Escalão 1 do Abono de Família (16 euros de material escolar mais 

20 euros de visitas de estudo), Escalão 2 do Abono de Família (8 euros de material escolar, 10 

euros de apoio às visitas de estudo). 



Por opção do Município, propõe-se ainda o fornecimento de lanche escolar a todos os alunos 

interessados e que frequentam a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Os lanches 

serão fornecidos gratuitamente aos alunos do escalão 1 do abono de família e será 

comparticipado em 50% do seu valor aos alunos do escalão 2 do abono de família. A Câmara 

Municipal irá, assim, proceder à transferência de 22.496,67 euros, para os Agrupamentos de 

Escolas no 1º período e, num segundo momento, em 2022, será efetuada a transferência do 

restante montante correspondente a despesas com visitas de estudo a realizar no 2º e 3º 

período do ano letivo 2021-2022, no valor de 13.233,33 euros. 

 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

. Aprovada a ratificação do despacho de prorrogação do prazo para entrega das propostas para 

a “Construção da Pista Simplificada de Atletismo no Parque José Afonso da Baixa da Banheira”. 


