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Dra. Paula 

Baptista 

Promover e executar, na 

circunscrição territorial do 

município, políticas de 

planeamento, de coordenação e de 

desenvolvimento de projectos e de 

acções nas seguintes áreas: a) 

Reordenamento e requalificação da 

rede escolar e pré-escolar; b) 

Apetrechamento dos 

estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico, c) Acção social escolar 

(educação pré-escolar e 1º ciclo), d) 

Refeitórios escolares, e) Transportes 

escolares, f) Actividades 

complementares de acção educativa, 

g) Apoio à educação extra-escolar e 

h) Gestão do pessoal não docente da 

educação pré-escolar e do ensino 

básico. 

Atribuição de 

Bolsas de Estudo 

“Cidade de 

Montijo” 

Inexistência de declarações de interesses 

privados da colaboradora envolvida na avaliação 

das candidaturas e na elaboração de proposta de 

atribuição das Bolsas de Estudo 

Anual 

Emissão de declaração de 

inexistência de interesses 

privados pela colaboradora 

envolvida 

A implementar ano 

letivo 2011/2012 

 

Concessão de 

vinhetas de 

transporte escolar 

Inexistência de declarações de interesses 

privados das colaboradoras envolvidas na 

instrução dos processos de inscrição de alunos 

para efeitos de obtenção de transporte escolar 

Frequente 

Emissão de declaração de 

inexistência de interesses 

privados pelas colaboradoras 

envolvidas 

A implementar ano 

letivo 2011/2012 

 

Atribuição de 

apoios 

socioeducativos a 

alunos 

carenciados 

Inexistência de declarações de interesses 

privados das colaboradoras envolvidas na 

avaliação das candidaturas e na elaboração de 

proposta de atribuição de apoios socioeducativos  

Frequente 

Emissão de declaração de 

inexistência de interesses 

privados pelas colaboradoras 

envolvidas 

A implementar ano 

letivo 2011/2012 

 

Atribuição 

pontual de 

subsídios (para 

dinamização de 

actividades 

específicas) às 

Escolas 

Secundárias com 

3º Ciclo do 

Concelho 

Inexistência de instrumento que estabeleça as 

regras de atribuição de subsídios. 
Pouco frequente 

Apresentação, pelos 

requerentes dos subsídios, de 

documentos que justifiquem 

o pedido e, à posteriori, de 

documentos que comprovem 

que a aplicação do apoio 

concedido correspondeu ao 

previsto. 

NOTA: O financiamento das 

Escolas Secundárias e das 

Associações de Pais e 

Encarregados de Educação 

não constitui competência 

legal das Autarquias. A 

criação de um instrumento 

regulador da atribuição de 

subsídios vincularia a 

Câmara Municipal a uma 

obrigação regular que não 

tem de assumir.  

A implementar ano 

letivo 2011/2012 

 

Atribuição 

pontual de 

subsídios (para 

dinamização de 

actividades 

específicas) a 

Associações de 

Pais e 

Encarregados de 

Educação 

Inexistência de instrumento que estabeleça as 

regras de atribuição de subsídios. 
Pouco frequente 

A implementar ano 

letivo 2011/2012 

 

 


