
Câmara Municipal de Penafiel

EDITAL 

N.º 256/2022

ANTONINO AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de

Penafiel:

TORNA  PÚBLICO  que,  por  seu  despacho  de  06 de  junho,  de  2022,  nos  termos  das

competências que lhe confere a alínea t), do n.º 1, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos

termos do disposto do n.º 1, do art.º 56º do mesmo diploma, o prazo para as inscrições de participação no

programa municipal de atividades de ocupação de tempos livres “Férias Educativas 2022” e “Férias Desportivas

2022”, com registo IPDJ n.º 158/DRN, decorre entre o período de 15 de junho e 22 de julho do corrente ano. O

período de funcionamento dos referidos programas será de 4 de julho a 12 de agosto, sendo que, o programa

“Férias Educativas 2022” tem um limite máximo de 50 participantes, por semana, com idades compreendidas

entre os 6 e os 12 anos e as “Férias Desportivas 2022” tem igualmente um limite máximo de 50 participantes,

com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos.

O valor geral da inscrição para as “Férias Educativas 2022” e Férias Desportivas 2022” é de 25,00€, por semana,

existindo um desconto/benefício de 20% desde que se enquadre nos seguintes requisitos:

a) Sejam oriundos de agregados familiares com dois ou mais filhos dependentes;

b) No último ano letivo, beneficiaram de escalão A ou B, no âmbito das medidas de ação social escolar;

c) Sejam oriundos de agregados familiares em que pelo menos um dos progenitores seja associado dos

SSTCMP.

Pode, também, obter um desconto/benefício de 50% desde que se enquadre nos seguintes requisitos:

a) Sejam oriundos de agregados familiares que beneficiem do Cartão Municipal de Família Numerosa.

 Para conhecimento geral, publica-se o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos

lugares de estilo.



Penafiel, 07 de Junho de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal
(_____)

Antonino Sousa

CERTIDÃO
      

             Certifico que nesta data afixei um exemplar do presente Edital no átrio dos Paços do Concelho.

 

Penafiel,           de                                    de 20

O(a) Funcionário(a),                                      
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