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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

CERTIDÃO DO PONTO 08 DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 14/01/2021 

APROVADA EM MINUTA, NOS TERMOS LEGAIS, NA PARTE RESPETIVA 

 

Esmeralda Pinto, Jurista da Câmara Municipal de Mirandela: 

 

CERTIFICA que, da Ata n.º 01 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mirandela realizada em 14 de 

janeiro de 2021, aprovada em minuta nos termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consta uma deliberação do seguinte teor: 
 

 

“08/DEASDJ – Lista Definitiva - Bolsas de Estudo do Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pela Técnica da Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude 

em 29/12/2020, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Lista Definitiva - Bolsas de Estudo do Município de Mirandela. 

 

Informo V. Exa. que após a publicitação das listas nominativas provisórias (alínea b) do nº1 do Artigo 9º) seguiu-se um 

período de reclamações (n.º 2 Artigo 9.º). Foram rececionadas 3 (três) reclamações que foram objeto de análise e das 

quais se juntam as respetivas cópias. 

Assim sendo as reclamações recebidas referem-se a: 

- Cátia Sofia Caseiro Cavalaria; 

- Horácio Firmino Costa Pereira; 

- João Carlos Rodrigues Domingues. 

As exclusões dos/das candidatos/as reclamantes, Cátia Sofia Caseiro Cavalaria e Horácio Firmino Costa Pereira, 

devem-se ao não cumprimento de uma das condições de acesso estipulada na alínea a) do n.º 2, do Artigo 4.º: 

Aproveitamento escolar – a aprovação em pelo menos 85% dos European Credit Transfer System (ECTS) na frequência 

do ano letivo anterior à candidatura”. O regulamento refere (vide alínea e) nº1 Artigo 4º) que caso a falta de 

aproveitamento no ano letivo anterior seja devido a motivo de força maior, “designadamente doença grave e prolongada, 

desde que devidamente comprovada” poder-se-ia fazer a apreciação do pedido em concreto e eventualmente a situação de 

exclusão ser revertida. - NOS PEDIDOS MENCIONADOS NÃO É O CASO.  

Salientar que no nº 1 do Artigo 4º encontra-se a palavra “cumulativamente”, logo o não cumprimento de uma das 

condições é impeditivo da atribuição de bolsa. 

Por outro lado, ao consultar o regulamento de bolsas de estudo da Direção Geral de Ensino Superior (DGES), no âmbito 

da ação social no ensino superior, verifica-se que o conceito de “aproveitamento escolar” difere sendo que apenas é 

necessário ter tido aproveitamento a pelo menos 36 ECTS se inscrito em mais de 36 ECTS. Se esteve inscrito a menos de 

36 tem que ter tido aproveitamento em todos os ECTS em que esteve inscrito. De salientar que cada ano de formação 

corresponde a 60 ECTS. 

Uma vez que os/as candidatos/as reclamantes mencionados/as não cumprem uma das condições de acesso cumulativa 

com as restantes e tendo em conta que não apresentaram justificação válida (segundo o regulamento em vigor) deverão 

ser INDEFERIDAS as suas candidaturas. É de sublinhar que estes candidatos/as não se encontram desprovidos de apoios 

para os seus estudos uma vez que a Cátia Cavalaria recebe da DGES uma bolsa no valor mensal de 139,90 €. No que diz 

respeito ao Horácio Pereira a situação é idêntica, apenas difere no valor auferido que é de 279,10 € mensais.  

Conforme foi dado conhecimento a V. Exa., em informação anterior, durante a análise das candidaturas surgiram duas 

dúvidas para as quais foi solicitado parecer aos/às colegas do Gabinete Jurídico; 

1 – No que concerne à questão dos “Cursos Técnicos Superiores Profissionais, os mesmos foram considerados como 

elegíveis. 

2 - Na questão da acumulação da Bolsa de Estudo da CMM com as atribuídas pela DGES – e que a maioria dos/as 

candidatos/as solicitaram (apenas 1 candidata não solicitou bolsa de estudos à DGES) tendo já alguns enviado o valor 

definitivo atribuído – cabe à CMM analisar caso a caso e autorizar ou não (vide nº4 Artigo 3º). Seguindo o 

regulamento de bolsas de estudo da DGES no âmbito da ação social no ensino superior, o valor de bolsa mínima 

estipulado para o ano letivo 2020/2021 é de 871€, isto é, 87,10€ mensais. Equivale a dizer que a bolsa da DGES é 

superior à estipulada pela CMM para este ano letivo e que os/as candidatos/as teriam que optar por uma delas, a mais 

vantajosa, que no caso deste ano letivo é sempre a da DGES. 
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No caso da reclamação feita pelo candidato João Carlos Rodrigues Domingues, o motivo da exclusão foi a entrega da 

candidatura fora do prazo fixado no anúncio do concurso (vide Edital) em que o último dia era 06 de novembro. O 

artigo 7.º, n.º 1 alínea a) refere que “é causa de indeferimento da candidatura a entrega da mesma fora do prazo fixado 

no anúncio do concurso”. A data de entrada da candidatura do reclamante foi a 09 de novembro – entregue em mão no 

serviço de Expediente do Município. Consequentemente deverá ser INDEFERIDA. 

Relativamente às restantes candidaturas que em lista provisória são dadas como “excluídas”, nomeadamente no caso de 

Filipa Alexandra da Silva Costa, Mara Janine Seramota Araújo e Pedro da Conceição Cruz, não houve lugar a 

reclamação pelo que deverão ser INDEFERIDAS, seguindo em linha a lista nominativa provisória onde constam os 

motivos para INDEFERIMENTO. 

À Consideração Superior.” 

 

---------- Vem acompanhada de Lista Definitiva – Bolsas de Estudo do Município de Mirandela (Ensino Superior); Lista 

Definitiva - Candidaturas Indeferidas - Bolsas de Estudo do Município de Mirandela (Ensino Superior), Edital Lista 

Definitiva e Cópias das reclamações rececionadas, documentos que se dão por reproduzidos. 

 

---------- Foi presente um Parecer subscrito pela Chefe da Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude 

Madalena Ferreiro em 07/01/2021, com o seguinte teor: 

 

“No seguimento da informação técnica referente às Bolsas de Estudo do Município de Mirandela, sublinhar que após a 

publicitação das Listas Nominativas Provisórias e findo o período de reclamações, a técnica responsável analisou caso a 

caso as três reclamações registadas (em anexo), tendo-se mantido o parecer de indeferimento, no que respeita à Cátia 

Sofia Caseiro Cavalaria e ao Horácio Firmino Costa Pereira, por motivos de não cumprimento de uma das condições 

de acesso – Aproveitamento Escolar, e no que respeita a João Carlos Rodrigues Domingues, o motivo foi a entrega da 

candidatura fora do prazo fixado no anúncio, que é motivo de exclusão de acordo com o artigo 7º, nº1 alínea a). 

Referir que a maioria dos(as) candidatos(as) solicitou também Bolsa de Estudo à Direção Geral de Ensino Superior 

(DGES). Esta questão de acumulação da Bolsa de Estudo da CMM com as atribuídas pela DGES enquadra-se no 

Regulamento ao abrigo do nº4 do Artigo 3º, em que “A Câmara Municipal, ponderadas as circunstâncias de cada caso 

em concreto, pode ainda considerar justificada a acumulação dos dois benefícios”. Considerando que as candidaturas 

já foram alvo de apreciação técnica e cumprem os requisitos exigidos, considerando ainda que o Regulamento o permite , 

submete-se à consideração superior a autorização para acumulação dos dois benefícios. 

Submete-se assim, a fim de ser apreciada e deliberada pelo Executivo Municipal, a Lista Definitiva – Bolsas de Estudo do 

Município de Mirandela. 

Posteriormente a mesma deverá ser afixada, juntamente com Edital nos locais de estilo habituais. 

À consideração superior.” 

 

---------- O Senhor Vice-Presidente ORLANDO PIRES em 07/01/2021, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Para apreciação e deliberação do Executivo Municipal. 

À reunião de CMM.” 

 

---------- Processo despesa n.º 29 de 11/01/2021. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Lista Definitiva – Bolsas 

de Estudo do Município de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

 

Mirandela, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 
Júlia Rodrigues 

 

A Jurista; 
 

________________________ 

Esmeralda Pinto 

 


