
Reunião de 25/07/2022 

4.6. Registo n.º 2022,DCPCE,I,G,11573/22 – Proposta de início do procedimento 

administrativo de elaboração do Regulamento Municipal para atribuição de 

Bolsas de Estudo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou o Órgão Executivo, por unanimidade, dar inicio ao procedimento 

administrativo de elaboração do novo Regulamento Municipal de atribuição de 

bolsas de estudo de acordo com a alinea k) do nº. 1 do artº. 33º. Do Anexo I da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e pelo nº. 98º. Do Código 

do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------------- 



Proposta 

Proposta de início do procedimento administrativo de elaboração do Regulamento 

Municipal para atribuição de Bolsas de Estudo. 

Considerando que, 

1- O Município de Lousada atribui anualmente Bolsas de estudo a alunos que

frequentam o ensino superior e residam no concelho tendo como método de

seleção o rendimento per capita do agregado familiar;

2- O atual regulamento de Atribuição das Bolsas de Estudo do Município de Lousada

foi aprovado em reunião do executivo de 05.03.2001 e na sessão da Assembleia

Municipal de 20.02.2001;

3- O atual Regulamento não especifica ou concretiza determinados parâmetros para a

análise da situação socioeconómica dos candidatos;

4- Para a atribuição das Bolsas de Estudo para o ano letivo 2021/2022, foram

elaboradas e aprovadas pelo executivo municipal um conjunto de normas que

podem auxiliar na criação de um novo Regulamento;

Mais considerando que, 

5- O artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual redação,

consagra as regras aplicáveis ao início do procedimento de elaboração dos

regulamentos, estabelecendo que, “O início do procedimento é publicitado na

Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que

decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu

objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a

apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento” (n.º 1).

Proponho que: 

No exercício das competências que lhe são conferidas conjugadamente pela alínea K) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual e pelo n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara 

Municipal de Lousada: 



a) Delibere dar início ao procedimento administrativo de elaboração do novo

Regulamento Municipal de atribuição de Bolsas de Estudo; 

b) Determine que a presente deliberação seja publicitada no sitio institucional do

Município nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA, fixando-se um prazo de 

10 dias úteis para a constituição de interessados e a apresentação de contributos para 

serem integrados no projeto de regulamento a elaborar, mais se indicando nesta 

publicitação os canais através dos quais é possível a constituição dos interessados e 

apresentação dos seus contributos. 

Lousada e Paços do Município, 14 de julho de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr. 


