
Largo Dr. Vilhena nº1  6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo  

Telefone: 271 319 000 Fax: 271 319 012 E-mail: cm-fcr@cm-fcr.pt Contribuinte nº 505 987449 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência 

Gabinete de Apoio ao Presidente  

 

EDITAL N.º 8-PCM/2020 

Publicitação do procedimento administrativo para elaboração do 

Regulamento de Ação Social Escolar do Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo 

 -------- Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo, vem, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35º do 

Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), em cumprimento e para os efeitos do 

disposto no artigo 56º do mesmo diploma e no n.º 1 do artigo 98º do Novo Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (NCPA), 

tornar público que, por deliberação tomada pela Câmara Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo, em sua reunião de 05 de fevereiro de 2020, foi determinado dar início ao procedimento 

de elaboração do Regulamento de Ação Social Escolar do Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º do RJAL; ---------------------------------   

--------- O mencionado procedimento visa a elaboração do Regulamento de Ação Social Escolar 

do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, considerando: -----------------------------------------------------  

 -------- Que o Município de Figueira de Castelo Rodrigo defende a adoção de políticas 

diferenciadas de descriminação positiva, em que o acesso à educação se assume como eixo 

fundamental e estratégico do desenvolvimento local, reforçando o princípio da gratuitidade da 

escolaridade obrigatória e tornando mais efetiva a universalidade da educação e ensino;  --------  

 -------- Que o Regulamento deve englobar um conjunto de regras no domínio da Ação Social 

Escolar que pretendam ajudar a suportar as despesas de Educação e, em última instância, 

assegurar um princípio de justiça social e de equidade, garantindo a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucessos escolares aos alunos do concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que é atribuição do Município, o domínio da Educação e da Ação Social, ao abrigo do 

disposto nas alíneas d) e h) do artigo 23º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

competindo à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 

designadamente, no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 

económicos a estudantes, conforme estabelece a alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Mais torna público que os interessados (n.º 1 do artigo 68º do NCPA) podem constituir-se 

como tal no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da presente publicitação e, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis a contar da mesma data, apresentar, por escrito, os seus contributos para a 

elaboração do Regulamento de Ação Social Escolar do Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Torna, ainda, público que a constituição de interessados e a apresentação de contributos 

devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, endereçados ou entregues 

pessoalmente no edifício Sede do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo Dr. Vilhena, 

n.º 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo ou enviados através do endereço de correio 

eletrónico cm-fcr@cm-fcr.pt e devem conter o nome completo, morada ou sede e número de 

identificação fiscal e o respetivo endereço de correio eletrónico e dando consentimento para 

que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 112º do NCPA. ------

--------- Para constar se lavrou o presente edital que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98º 

do NCPA, vai ser publicitado no sítio institucional do Município de Figueira de Castelo Rodrigo na 

internet em  www.cm-fcr.pt e afixados nos lugares de estilo;  ------------------------------------------------   

 

Figueira de Castelo Rodrigo, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

(Paulo José Gomes Langrouva) 
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