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MUN¡C|PIO DA MAIA

Reg u lamento n.o 823-A,12021

Sumário: Regulamento municipal aplicável à açâo social escolar, at¡v¡dades de enriquecimento
curricular e ao programa de apoio à família.

Regulamento Municipal aplicável à ação social escolar, atividades
de enriquecimento curricular e ao programa de apoio à família

António Domingos da Silva Tago, Presidente da Cåmara Municipalda Maia, no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alÍnea b) do artigo 35.o do anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de

setembro, submete para publicaçåo o Regulamento Municipal aplicável à açäo social escolar, ati-
vidades de enriquecimento curricular e ao programa de apoio à famflia, aprovado na Reuniäo de

Cåmara de 18 de janeiro de 2021 e na Reuniäo da Assembleia Municipal de 25 de janeiro de2021,
publicado no Diário da Rep(tblica, 2." série, de 28 de outubro de 2020, para efeitos de audiência

dos interessados, näo se tendo verificado participaçöes.

CAPÍTULO I

sEcçÃo Úrurcn

Disposiçoes gerais

Artigo 1.o

Le¡ habilitante

1 - O Regulamento Municipal aplicável àAçäo Social Escolar, Atividades de Enriquecimento

Curricular e ao Programa de Apoio à Famllia, tem como diplomas e normas habilitantes o n.o 7 do
Artigo 1'12.o eArtigo 241.o da Constituiçäo da República Portuguesa, osArtigos 96.0 a 101.o e 135.o

a 147 .o do Código do Procedimento Administrativo, conjugados com o disposto na alínea g) do n.o 1

doArtigo 25.o e alfneas k), gg) e hh) do n.o 1 doArtigo 33.o, doAnexo l, da Lei n.o 7512013, de 12 de
setembro, bem como no Decreto-Lei n.o 55/2009, de 2 de março, Lei n.o 1112017, de 17 de abril,
Decreto-Lei n.o 2'1212009, de 3 de setembro, Decreto-Lei n.o 169/2015, de 24 de agosto, Portaria
n.o 644-N2015, de 24 de agosto, Lei n.o 511997 , de 10 de fevereiro, Decreto-Lei n.o 14711997, de
11 de junho, Portaria n.o 583/1997, de 1 de agosto, Despacho Conjunto n.o 300/1997, de 9 de se-
tembro e Decreto-Lei n.o 2112019, de 30 de janeiro;

2 -As referências legais e regulamentares entendem-se feitas às versÕes em vigor à data
da publicaçåo do Regulamento, considerando-se, no entanto, automaticamente reportadas a nor-
mativos legais que posteriormente os venham a substituir, alterar ou revogar, desde que se dirijam
às matérias ora regulamentadas e nåo as alterem substancialmente.

Artigo 2.o

Obieto

O presente Regulamento estabelece as regras de funcionamento das Atividades de Enri-
quecimento Curricular e do Programa de Apoio à Famflia, bem como os termos de atribuiçåo
dos apoios referentes à Açåo Social Escolar, nomeadamente o serviço de refeiçöes escolares, a

concessåo de auxflios económicos e o subsfdio para transporte escolar, promovidos pela Cåmara
Municipalda Maia.
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Artigo 3.o

Conceitos

Para efeitos do presente Regulamento considera-se:

a) Agregado familiar - o conjunto de pessoas constitufdo pelo requerente, pelo cônjuge ou
pessoa que com ele viva há mais de cinco anos em condiçöes análogas, pelos parentes ou afins
em linha reta ou até ao 3.o grau da linha colateral, bem como pelas pessoas relativamente às quais,
por força da lei ou de negócio jurfdico que nåo respeite diretamente à habitaçäo, haja obrigaçåo
de convivência ou de alimentos;

b) Rendimento mensal bruto - o quantitativo que resulta da divisäo por 12 dos rendimentos
mensais ilfquidos auferidos por todos os elementos do agregado familiar à data da apresentaçåo
da candidatura, incluindo as prestaçöes familiares e sociais;

c) Rendimento mensal bruto per capita - o quantitativo que resulta da divisäo pelo número
de elementos que compöem o agregado familiar do rendimento mensal bruto;

d) IAS - lndexante dos Apoios Sociais;
e) Encarregado de educaçäo - pais do estudante ou este quando maior de idade ou, ainda,

outra(s) pessoa(s) ou Entidade devidamente credenciada por documento oficial comprovativo da
tutela do estudante, nos termos da lei.

CAPÍTULO II

Programa de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar
e 1.o ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Maia

sEcçÃo r

Disposiçöes gerais

Artigo 4.o

ObJeto

1 - O presente capltulo tem por objetivo definir as condiçöes de funcionamento do Programa
de Apoio à Famllia, que compreende as valências de Atividades de Animaçåo e Apoio à Famflia
(AAAF) para os estabelecimentos da Rede Pública de Educaçåo Pré-Escolar e a Componente de
Apoio à Famflia (CAF) para os estabelecimentos do 1.o Ciclo do Ensino Básico da rede pública do
Concelho da Maia, nomeadamente nos seguintes serviços:

a) Acolhimento da manhå;
b) Prolongamento de horário;
c) Atividades nas interrupçÕes letivas;
d) Atividades do mês de julho;

2 - O programa a que se refere o número anterior é preferencialmente exercido nos estabe-
lecimentos de Educaçåo Pré-Escolar e do 1.o CEB da Rede Pública do Concelho da Maia durante
o perfodo de atividades letivas e interrupçÕes letivas, conforme o calendário escolar anualmente
estabelecido pelo Ministério da Tutela, e durante o mês de julho.

Artigo 5.o

Deflnições

Entende-se por:

a) Acolhimento da manhä - serviço de receçåo e acompanhamento dos educandos nas ins-
talaçöes do respetivo estabelecimento de ensino, no intervalo compreendido entre 7.30 horas e o
horário de infcio das atividades letivas definido pelo agrupamento de escolas;
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b) Prolongamento de horário - serviço de acompanhamento e desenvolvimento de atividades

de caráter lúdico, preferencialmente nas instalaçöes do respetivo estabelecimento de ensino, no

perfodo compreendido entre:

O término das atividades de sala e as'19.00 horas, na educaçåo pré-escolar;

O término das atividades curriculares e de enriquecimento curricular e as 19:00 h, no 1 .o CEB;

c) lntenupçåo letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por despacho do Ministério

da Tutela, que compreende os seguintes perfodos:

Entre o 1.o dia rltil de setembro e o infcio do ano letivo;
As interrupçöes letivas do Natal, Carnavale Páscoa;
Entre o rlltimo dia letivo do calendário escolar e o último dia útil do mês de junho;

d) Utilizador Regular - todo o educando que de forma sistemática e contlnua utiliza, durante

o tempo letivo, qualquer um dos serviços referidos nas alfneas a) e b);

e) Utilizador Ocasional - todo o educando que excecionalmente necessita de frequentar de forma

pontual, durante o durante o perfodo letivo, qualquer um dos serviços referidos nas alíneas a) e b);

f) Utilizador das lnterrupçöes Letivas - todo o educando que frequente as interrupçÕes letivas

referidas na alfnea c);
g) Atividades do mês de julho - promoçäo de atividades lúdico-recreativas, dentro e fora do

espaço escolar, assegurando a guarda e ocupaçäo das crianças das 7 h:30 m às 19 h:00 m.

Artigo 6.o

Destinatários

1 - O Programa de Apoio à Famflia tem como destinatários as crianças que frequentam os
jardins-de-infåncia e escolas do 1.o ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Maia.

2 - Nos perlodos de funcionamento do Programa de Apoio à Famflia apenas poderäo per-

manecer nos estabelecimentos de ensino as crianças inscritas nas mesmas.

Artigo 7.o

Cooperação e responsabllidade

1 
-Adisponibilidade 

dos serviços apresentados noArtigo 4.o assenta numa cooperaçåo entre

a Câmara Municipal, os Agrupamentos de Escolas e as Associaçöes de Pais e Encarregados de

Educaçäo.
2 - O Programa deApoio à Famflia nåo assegura a componente letiva na ausência dos edu-

cadores ou professores titulares.

Artigo 8.o

Obrlgaçöes da Câmara MuniclPal

Constituem obrigaçöes da Cåmara Municipal:

1) Promover a colocaçäo de pessoal responsável por forma a assegurar o desenvolvimento
de atividades de alimentaçåo e de apoio à famllia, de acordo com o calendário letivo definido pelo

Ministério da Tutela, bem como durante as interrupçÕes letivas e o mês de julho.

2) Garantir a manutençåo das instalaçöes e do equipamento, nomeadamente, o serviço de

limpeza dos espaços utilizados para o Programa de Apoio à Famflia.
3) Suportar as despesas correntes associadas ao funcionamento do Programa de Apoio à

Famllia.
4) Respeitar as normas reguladoras das comparticipaçöes familiares pela utilização dos ser-

viços, estabelecidas em diploma legal.
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Artigo 9.o

Obrigaçöes dos Pais e Encarregados de Educação

Constitui obrigaçäo dos Pais e Encarregados de Educaçäo respeitar e cumprir as presentes
condiçöes de funcionamento do Programa de Apoio à Famllia, nomeadamente no que se refere:

1) A apresentaçäo de candidatura ou renovaçäo do serviço dentro dos prazos fixados para o
efeito.

2) Ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipaçäo familiar.
3) Ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou educandos.

Artigo 10.o

Número de inscriçðes

I - O número mfnimo de inscriçöes para a abertura e funcionamento do Programa de Apoio
à Famf lia é de 15 utilizadores regulares por serviço e por estabelecimento de ensino.

2 - Sempre que o número mfnimo näo for cumprido para cada um dos serviços, a Câmara
Municipal poderá optar por criar grupos mistos (Educaçäo Pré-Escolar e 1.o CEB) desde que no seu
conjunto se verifique o número mf nimo mencionado no n.o 1 do presente Artigo e haja os recursos
humanos disponfveis para o efeito.

3 - Sem prejulzo do exposto nos números anteriores, a Câmara Municipal poderá, a tftulo
excecional e desde que devidamente fundamentado, autorizar o funcionamento dos serviços.

4 - O número de inscriçöes por serviço, para cada estabelecimento de ensino, estará sempre
limitado pelo espaço e os recursos humanos disponfveis para o mesmo.

Artigo 11.o

Perfodo de funcionamento

1 - O Programa de apoio à famllia identificado noArtigo 4.o funciona todos os dias úteis letivos
e nåo letivos, com exceçäo do mês de agosto.

2 - Sem prejufzo do disposto no número anterio¡ o Programa deApoio à Famflia näo funciona
nas seguintes datas:

24 de dezembro;
31 de dezembro;
Dia de Entrudo/Carnaval;
Feriado Municipal do Concelho da Maia;
Todos os feriados do calendário civil;
Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu funcionamento seja com-

prometido por motivos alheios à Câmara Municipal;
Sempre que seja concedida toleråncia de ponto aos funcionários da Cåmara Municipal.

sEcçÃo il

Atividades de animaçäo e de apoio à família na educaçäo pré.escolar

Artigo 12.o

Âmbito

A presente secçåo estabelece as normas gerais de funcionamento das Atividades de Animaçåo
e de Apoio à Famflia na Educaçåo Pré-Escolar para os serviços de acolhimento e prolongamento
de horário, em conformidade com o legalmente estabelecido.
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Artigo 13.o

Critérios de admissão

1 - Os serviços destinam-se às crianças que frequentem a Rede Pública de Educaçäo Pré-

-Escolar, sempre que a organizaçäo da vida dos agregados familiares o justifique, nomeadamente

devido à dificuldade de conciliaçäo entre horários de trabalho dos pais/encarregados de educaçäo

e os horários de funcionamento dos respetivos estabelecimentos de ensino.
2 - O número de vagas por estabelecimento de ensino está condicionado às condiçÕes físicas

deste, bem como à existência de recursos humanos disponlveis'
3 - De modo a usufruir dos serviços, os agregados familiares obrigam-se a demonstrar e a

justificar a sua necessidade, conforme o disposto no n.o 2 da Portaria 583/97, de 1 de agosto.

4 - Sempre que se justifique, a admissäo aos serviços obedece às seguintes preferências:

a) A criança ter usufruldo no ano letivo anterior dos serviços;
b) A existência de irmäos a usufruir dos serviços.

5 -A aceitaçåo das candidaturas fica condicionada à inexistência de valores em dfvida rela-

tivos ao ano letivo transato e decorrentes da utilizaçåo dos serviços.
6 - As situaçöes excecionais seräo objeto de avaliaçäo especffica.

Artigo 14.o

Cand¡daturas

1 - A candidatura deverá ser efetuada de acordo com o formato e condiçöes definidas anual-

mente pela Divisäo de Educaçäo e Ciência.
2 - Compete à Divisäo de Educaçäo e Ciência a análise e deferimento das candidaturas.

Artigo 15.o

Candidaturas extemporåneas

I - Consideram-se candidaturas extemporâneas todas as que forem entregues nos serviços

da Cåmara Municipal, após as datas fixadas anualmente pela Divisäo de Educaçäo e Ciência.
2 - As candidaturas que forem entregues após o infcio do ano letivo, só poderåo ser alvo de

análise depois de devidamente tratadas as situaçÕes que cumpriram as condições e prazos fixados

anualmente pela Divisäo de Educaçåo e Ciência.

Artigo 16.o

Cálculo do rendlmento per capita

1 - Conforme a legislaçäo em vigor, o posicionamento de um aluno num escalão de compar-

ticipaçåo familiar é determinado pelo posicionamento do agregado familiar do aluno nos escalões

de rendimento per capita, indexados à remuneraçäo mfnima mensal (RMM).

2 - O cálculo do rendimento per capita é realizado obedecendo aos seguintes critérios:

a) O valor do rendimento anual illquido do agregado familiar é o que resulta da soma dos
rendimentos anualmente auferidos, a qualquer tltulo, por cada um dos seus elementos;

b) Consideram-se despesas fixas anuais do agregado familiar:

O valor das taxas e impostos necessários à formaçåo do rendimento llquido (ex: imposto sobre
rendimento, taxa social única);

O valor da renda de casa ou de prestaçåo devida pela aquisiçåo de habitação própria;

Os encargos médios mensais com transportes públicos;

As despesas com a aquisiçåo de medicamentos de uso continuado, em caso de doença
crónica.
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3 - As despesas fixas a que se refere a allnea b) do número anterior, com exceçäo do valor
das taxas e impostos, seråo deduzidas no valor máximo ao correspondente a 12 vezes a remune-
raçäo mfnima mensal.

4 - Fórmula do cálculo do rendimento per capita:

P _ RF-D
12N

R = rendimento per capita;
RF = rendimento anual ilfquido do agregado familiar;
D = despesas anuais fixas;
N = número de elementos do agregado familiar.

5 - Uma vez calculado o rendimento per capita, determina-se o escaläo no qual o agregado
familiar se inclui (que varia entre 1 e 6), que definirá o valor mensal da comparticipaçåo.

Artigo 17.o

Documentos necessárlos

1 - No ato de candidatura deveråo ser anexados os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo do Número de ldentificaçåo Fiscal (n.o contribuinte) do aluno,
aplicável apenas na situaçäo de 1.4 inscriçåo (ex. cartäo de cidadåo ou outro);

b) Documento comprovativo do Número de ldentificaçåo Fiscal (n.o contribuinte) do encarregado
de educação, aplicável apenas na situaçåo de 1.4 inscriçäo (ex. cartåo de cidadåo ou outro);

c) Declaraçåo atualizada do Escalåo do Abono relativo ao Aluno;
d) Declaraçåo do l.R.S. (modelo 3), devidamente atualizada;
e) Fotocópia dos dois últimos recibos de vencimento (aplicável apenas quando o modelo 3 do

LR.S. nåo traduzir o atual rendimento do agregado familiar);
f) Comprovativo do valor da renda de casa ou da prestaçåo devida pela aquisiçåo de habitaçåo

própria;
g) Comprovativo dos encargos médios mensais com transportes públicos;
h) Comprovativo de despesas com a aquisiçäo de medicamentos de uso continuado, em caso

de doença crónica;
r) No caso de um elemento do agregado familiar realizar uma atividade profissional da qual

nåo receba qualquer recibo relativo ao seu vencimento, deverá, por escrito, declarar os seus ren-
dimentos médios mensais;

1) Declaraçåo da entidade patronal com a indicaçäo do horário de trabalho da mäe e do pai,
pessoas ou entidades com a tutela ou guarda legalda criança;

2 - No caso de falta de documentos comprovativos indicados nas alf neas a), b), e ) do ponto
anterior e ou preenchimento incorreto ou incompleto da ficha de inscriçåo, o processo de candidatura
ficará na condiçäo de incompleto.

3 - As famf lias que optem por näo apresentar a declaraçåo dos seus rendimentos ou a de-
claraçäo relativa ao escalåo de abono, devidamente atualizadas, seräo automaticamente inclufdas
no 6.0 escaläo.

Arteração ." ::ï: :""ioeconómica

1 - Caso se verifique uma alteraçåo da situaçåo socioeconómica do agregado familia¡ o En-
carregado de Educaçåo poderá solicitar o pedido de reavaliaçåo na Câmara Municipal, ou através de
e-mail, apresentando os elementos comprovalivos da situação socioeconómica que sustentam o pedido.

2 - Para que as alteraçöes ao escalåo de comparticipaçåo familiar tenham efeitos a partir do
mês seguinte ao da solicitaçäo, teräo que ser requeridas até ao dia 15 de cada mês.
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3-Aalteraçåo ao escaläo de comparticipaçåo familiar näo tem efeitos retroativos, salvo se

solicitado e aceite por despacho superior.

it:ï::
1 - Em caso de dtivida sobre os rendimentos, a Divisäo de Educaçäo e Ciência pode desen-

volver as diligências complementares que considere necessárias para o apuramento da situação

socioeconómica do agregado familiar, designadamente através de visitas domiciliárias e da articu-

laçäo interinstitucional.
2 - Se no decurso destas diligências forem detetadas irregularidades referentes à candidatura,

nomeadamente falsas declaraçöes dos candidatos, a Divisão de Educaçäo e Ciência procederá às

necessárias adaptaçÕes nas comparticipaçöes familiares com base nos rendimentos presumidos.

3 -Além de se proceder às necessárias adaptaçöes nas comparticipaçöes familiares, o

agregado poderá ser obrigado a repor a diferença de valores verificados entre o escaläo em que

inicialmente foi integrado e aquele em que vier a ser reposicionado, por referência ao lapso de

tempo entretanto ocorrido entre ambos.

Artigo 20.o

Compartlcipaçäo Famil¡ar

1 -A legislaçåo em vigor determina que as componentes nåo educativas da educaçäo pré-

-escolar såo comparticipadas pelas famf lias de acordo com as respetivas condiçöes socioeconÓmicas.

2 - Nos meses referentes ao perfodo letivo, a comparticipaçäo familiar corresponde a um

valor fixo mensal, por escaläo de rendimento per capita e independente do n.o de utilizaçöes desse

mesmo serviço pelo aluno (ver tabela n.o 1 em anexo l).
3 - Nos meses onde haja lugar a interrupçöes letivas, aplica-se uma reduçäo percentual no

valor mensal de acordo com o perfodo de tempo da interrupçäo em questäo.

4 - Afrequência do Programa de Apoio à Famllia durante o tempo de interrupçäo letiva im-
plica o pagamento adicional de um valor diário fixado pela Cåmara Municipal (ver tabelas n.o 2 ou

n.o 3 em anexo l).
5 - Para as atividades do mês de julho, nåo há lugar ao pagamento de mensalidade (ver

secçäo lV).

Artigo 21.o

Utillzaçäo ocaslonal

1 - Um aluno que utilize ocasionalmente o serviço de acolhimento ou de prolongamento de

horário durante o tempo letivo e cujo processo de candidatura inclua os documentos relativos aos

rendimentos familiares, pagará o valor diário estipulado por escalåo e serviço utilizado (ver tabela

n.o 4 em anexo l).
2 - Se a candidatura näo incluir os documentos relativos aos rendimentos familiares, esta

utilizaçäo será cobrada pelos valores máximos fixados pela Câmara Municipal (ver tabela n.o 4 em

anexo l).

urirização do servlço com a inscriçr. 
"" "ilt,'å:'43"*rr"* e/ou indeferida ou sem inscrição

A utilizaçåo do serviço sem a devida inscriçåo ou com a inscriçäo na condiçäo de incompleta

e/ou indeferida (conform e n.o 2 do Artigo 17 .o), ê faturada nas condições previstas no Artigo anterior.

Artigo 23.o

Atuallzação dos valores da comparticipação familiar

1 - A Cåmara Municipal fixarâ para cada ano letivo o valor máximo de comparticipaçäo familiar
por escaläo e serviço.
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2 
-ACåmara 

Municipal poderá, em situaçöes excecionais, proceder durante o ano letivo à alte-
raçäo do valor inicialmente fixado, mediante proposta do Vereador do Pelouro da Educaçåo e Ciência.

Artigo 24.o

Redução da mensalidade

O valor da comparticipação familiar mensal poderá ser reduzido se a criança faltar à Escola
por um perlodo igual ou superior a 10 dias úteis, devidamente justificado nomeadamente através
de declaraçåo médica.

Artigo 25.o

Multas

1 -A recolha das crianças além do limite do horário definido, isto é, 19 h:00 m, implica o
pagamento de uma multa por cada fraçåo de quinze minutos (ver tabela n.o g em anexo l).

2 - A utilizaçåo abusiva do sistema de multas leva à retirada da autorizaçäo para a frequência
do Programa de Apoio à Famflia.

Artigo 26.o

Desistônclas

1 -As desistências só seråo validadas desde que comunicadas formalmente à Cåmara Mu-
nicipal por email, ou presencialmente através de formulário especffico.

2 - Os pedidos devem dar entrada na Divisäo de Educaçåo e Ciência até ao dia 5 de cada
mês, ou dia útil seguinte, para que a desistência possa ser considerada para esse mesmo mês.

3 - O näo cumprimento dos números 1 e 2 do presente Artigo implica o pagamento integral
da mensalidade do respetivo mês.

sEcçÃo ilt

Componente de apoio à familla no l.o ciclo do enslno báslco

Artigo 27.o

Âmbito

A presente secçäo estabelece as normas gerais de funcionamento da Componente de Apoio
à Famflia para os serviços de acolhimento e prolongamento de horário, em conformidade com o
legalmente estabelecido.

Artigo 28.o

Critérios de admissilo

1 - Os serviços destinam-se aos alunos que frequentam a Rede Pública de Ensino Básico
do 1.o Ciclo do Concelho da Maia, sempre que a organizaçâo da vida dos agregados familiares
o justifique, nomeadamente devido à dificuldade de conciliaçäo entre horários de trabalho dos
pais/encarregados de educaçåo e os horários de funcionamento dos respetivos estabelecimentos
de ensino.

2 - O número de vagas por estabelecimento de ensino está condicionado às condiçöes ffsicas
deste, bem como à existência de recursos humanos disponfveis.

3 - De modo a usufruir dos serviços, os agregados familiares obrigam-se a demonstrar e a
justificar a sua necessidade, conforme o legalmente previsto.

4 - Sempre que se justifique, a admissão aos serviços obedece às seguintes preferências:

a) A criança ter usufrufdo no ano letivo anterior do serviço;
b) A existência de irmåos a usufruir dos serviços.
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-Aaceitaçäo 

de crianças para as atividades nas interrupçöes letivas que nåo frequentem o

prolongamento ou acolhimento durante o perfodo letivo, será analisada tendo em conta os recursos

humanos e materiais disponfveis.
6 - Nåo haver valores em dfvida relativos ao ano letivo transato e decorrentes da utilizaçåo

dos serviços.
7 - As situaçöes excecionais seräo objeto de avaliaçäo especffica.

Artigo 29.o

Cand¡daturas

1 - A candidatura deverá ser efetuada de acordo com o formato e condiçöes definidas anu-

almente pela Divisåo de Educaçåo e Ciência.
2 - Compete à Divisäo de Educaçäo e Ciência a análise e deferimento das candidaturas.

Artigo 30.o

Candidaturas extemPoråneas

1 - Consideram-se candidaturas extemporåneas todas as que forem entregues nos serviços

da Cåmara Municipal, após as datas fixadas anualmente pela Divisåo de Educaçåo e Ciência.

2 - As candidaturas que forem entregues após o infcio do ano letivo, só poderäo ser alvo de

análise depois de devidamente tratadas as situaçöes que cumpriram as condiçöes e prazos fixados

anualmente pela Divisåo de Educaçäo e Ciência.

Artigo 31.o

Documentos necessárlos

1 - No ato de candidatura deveräo ser anexados os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo do Número de ldentificação Fiscal (n.o contribuinte) do aluno,

aplicável apenas na situaçäo de 1." inscriçåo (ex. cartão de cidadäo ou outro);

b) Documento comprovativo do Número de ldentificação Fiscal (n.o contribuinte) do encarregado

de educaçäo, aplicável apenas na situaçäo de '1." inscriçåo (ex. cartåo de cidadäo ou outro);

c) Declaraçåo atualizada do Escalåo do Abono relativo ao Aluno;
d) Declaraçäo da entidade patronal com a indicaçäo do horário de trabalho da mäe e do pai,

pessoas ou entidades com a tutela ou guarda legal da criança.

2 - No caso de falta de documentos comprovativos indicados no ponto anterior e ou preenchi-

mento incorreto ou incompleto da ficha de inscriçäo, o processo de candidatura ficará na condiçäo

de incompleto.
3 - As famf lias que optem por näo apresentar a declaraçäo relativa ao escaläo do abono de

famflia, devidamente atualizada, seräo automaticamente incluldas no escaläo máximo.

Artigo 32.o

Alteração da situagão socioeconómica

I - Caso se verifique uma alteraçäo da situaçäo socioeconómica do agregado familiar, o En-

carregado de Educaçåo poderá solicitar o pedido de reavaliaçäo na Câmara Municipal ou através

de e-mail, apresentando os elementos comprovativos da situaçåo socioeconÓmica que sustentam

o pedido.
2 - Paraque as alteraçöes ao escalåo de comparticipaçäo familiar tenham efeitos a partir do

mês seguinte ao da solicitaçåo, teråo que ser requeridas até ao dia 15 de cada mês.

3 - A alteraçäo ao escalåo de comparticipaçäo familiar näo tem efeitos retroativos, salvo se

solicitado e aceite por despacho superior.
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Artigo 33.o

Averiguaçöes

I - Em caso de dúvida sobre os rendimentos, a Divisäo de Educaçäo e Ciência pode desen-
volver as diligências complementares que considere necessárias para o apuramento da situaçåo
socioeconómica do agregado familiar, designadamente através de visitas domiciliárias e da articu-
laçåo interinstitucional.

2 - Se no decurso destas diligências forem detetadas irregularidades referentes à candi-
datura, nomeadamente falsas declaraçöes dos candidatos, a Divisäo de Educaçåo e Ciência
procederá às necessárias adaptaçöes nas comparticipaçöes familiares com base nos rendimentos
presumidos.

3 -Além de se proceder às necessárias adaptaçöes nas comparticipaçöes familiares, o
agregado poderá ser obrigado a repor a diferença dos valores verificados entre o escalåo em que
inicialmente foi integrado e aquele em que vier a ser reposicionado, por referência ao lapso de
tempo entretanto ocorrido entre ambos.

"",,jï::1,",',,o,
1 - Nos meses referentes ao perfodo letivo, a comparticipaçåo familiarcorresponde a um valor

fixo mensal, por escaläo de abono de famllia e independente do n.o de utilizaçöes desse mesmo
serviço pelo aluno (ver tabela n.o 5 em anexo l).

2 - Nos meses onde haja lugar a interrupçöes letivas, aplica-se uma reduçäo percentual no
valor mensalde acordo com o perfodo de tempo da interrupçäo em questão.

3 -A frequência do Programa de Apoio à Famflia durante o tempo de interrupçäo letiva im-
plica o pagamento adicional de um valor diário fixado pela Cåmara Municipal (ver tabelas n.o 6 ou
n.o 7 em anexo l).

4-Para as atividades do mês de julho, näo há lugar ao pagamento de mensalidade (ver
Secçäo lV).

Artigo 35.o

Utilizaçäo ocasional

1 - Um aluno que utilize ocasionalmente o serviço de acolhimento ou de prolongamento
de horário durante o tempo letivo e cujo processo inclua o documento relativo ao escalåo do
abono de famflia, pagará o valor diário estipulado por escalåo e serviço utilizado (ver tabela
n.o 8 em anexo l).

2 - Se a candidatura nåo incluir os documentos relativos aos rendimentos familiares, esta
utilizaçåo será cobrada pelos valores máximos fixados pela Câmara Municipal (ver tabela n.o I em
anexo l).

Artigo 36.0

Utilização do serviço com a inscrição na condiçåo de lncompleta e/ou índeferida ou sem inscrição

Autilizaçåo do serviço sem a devida inscriçäo ou com a inscriçåo na condiçåo de incompleta e/ou
indeferida (conforme n.o 2 do Artigo 31.o), é faturada nas condiçöes previstas no Artigo anterior.

Artigo 37.o

Atualizaçåo dos valores da comparticipaçäo famlllar

1 - A Câmara Municipal fixará para cada ano letivo o valor máximo de comparticipaçåo familiar
por escaläo e serviço.

2 -A Cåmara Municipal poderá, em situaçöes excecionais, proceder durante o ano letivo à alte-
raçäo do valor inicialmente fixado, mediante proposta do Vereador do Pelouro da Educaçåo e Ciência.
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Artigo 38.o

Redução da mensalidade

O valor da comparticipaçäo familiar mensal poderá ser reduzido se a criança faltar à Escola

por um perfodo igual ou superior a 10 dias úteis, devidamente justificado nomeadamente através

de declaraçåo médica.

Artigo 39.o

Multas

1 -A recolha das crianças para além do limite do horário definido, isto é, 19 h:00 m, implica

o pagamento de uma multa por cada fraçåo de quinze minutos (ver tabela n.o 9 em anexo l).

2 - Aulilizaçäo abusiva do sistema de multas leva à retirada da autorizaçåo para a frequència

do Programa de apoio à famflia.

Artigo 40.o

Desistências

1 -As desistências só seräo validadas desde que comunicadas formalmente à Cåmara Mu-

nicipal por e-mait, ou presencialmente através de formulário especffico.

2 - Os pedidos devem dar entrada na Divisäo de Educaçäo e Ciência até ao dia 5 de cada

mês, ou dia útil seguinte, para que a desistência possa ser considerada para esse mesmo mês.

3 - O näo cumprimento dos números 1 e2 do presente Artigo implica o pagamento integral

da mensalidade do respetivo mês.

sEcçÃo lv

lnterrupçöes letivas e atividades no mês de julho

Artigo 41.o

Objeto

A Cåmara Municipal assegura durante as interrupçöes letivas previstas no calendário esco-

lar e todo o mês de julho a ocupaçåo lúdica e recreativa das crianças da Educaçåo Pré-escolar

e 1.o Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho da Maia através da organizaçäo de

diversas atividades.

Artigo 42.o

ObJetivo

1 - Com as iniciativas a que se alude no Artigo anterior pretende-se apoiar os agregados

familiares promovendo alternativas de qualidade e que espelhem a responsabilidade socialque a

autarquia tem perante os seus munfcipes.
2 - Durante os perfodos respetivos, as crianças têm a oportunidade de vivenciar diferentes

situaçöes dentro ou fora do espaço escolar, distintas das do perfodo letivo, e que complementam o

seu desenvolvimento pessoal nomeadamente através de atividades que promovam a capacidade

de exercer uma cidadania ativa, a aprender a viver uns com os outros estimulando as suas relaçöes

interpessoais seja com os adultos seja com os seus pares.

Artigo 43.o

Critérios de admissão às atividades nas interrupçöes letivas e mês de julho

1 - De modo a puderem usufruir destas atividades, os agregados familiares obrigam-se a

efetuar a candidatura ao serviço e demonstrar e a justificar a sua necessidade.
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2 - Durante as interrupçöes letivas e mês de julho existe um número limitado de vagas dis-
ponfveis, pelo que a admissäo a este serviço, obedece às seguintes preferências:

a) A criança usufruiu do Programa de Apoio à Famf lia de modo regular durante o perfodo letivo;
b) A nåo existência de valores em débito relativo a meses anteriores referentes ao perfodo

letivo e nåo letivo.

3 - A aceitaçåo de crianças, que näo frequentem o prolongamento ou acolhimento durante o
perlodo letivo, para as atividades nas interrupções letivas e mês de julho será analisada tendo em
conta os recursos humanos e materiais disponlveis, nomeadamente a existência de vagas.

Artigo 44.o

Validaçäo da inscrlçåo nas interrupçôes letlvas e mðs de julho

1 -A frequência efetiva das interrupçöes letivas e atividades do mês de julho está sujeita
a realizaçâo de inscriçåo própria, a ser efetuada de acordo com o formato e condiçÕes definidas
anualmente pela Divisåo de Educaçäo e Ciência.

2 -As interrupçöes letivas têm um custo diário, a definir anualmente pela Divisäo de Educaçåo
e Ciência, que näo inclui o valor das refeiçöes escolares.

3 -As atividades do mês de julho têm um custo semanal, a definir anualmente pela Divisäo
de Educaçäo e Ciência, que nåo inclui o valor das refeiçöes escolares.

Artigo 45.o

Valor semanal das ativldades do mês de julho

O valor de cada semana das atividades do mês de julho é ajustado ao número de dias úteis
da mesma.

CAPÍTULO III

Servigo de refeiçöes escolares nos estabelecimentos de educação pré-escolar
e 1.o ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Maia

sEcçÃo I

Disposições gerals

Artigo 46.o

Objeto

1 -As condiçÕes de funcionamento das refeições escolares nos estabelecimentos de Educa-
çåo Pré-Escolar e do 1.o Ciclo do Ensino Básico (CEB) da rede pública do Concelho da Maia såo
as constantes do presente capltulo.

2 -As refeiçÕes escolares såo servidas nos estabelecimentos de Educaçäo Pré-Escolar e
do l.o CEB da Rede Pública do Concelho da Maia durante o perlodo de atividades letivas e inter-
rupçöes letivas, conforme o calendário escolar anualmente estabelecido pelo Ministério da Tutela,
assim como, durante as atividades do mês de julho.

Artigo 47.o

Definlçðes

1 - Entende-se por Refeiçåo Escolar o fornecimento de uma refeiçåo completa (almoço),
conforme definido pelas orientaçöes da Tutela.
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2-por motivos de saúde devidamente comprovados ou por imposiçäo legal, poderá ser

disponibilizada refeiçåo com constituiçäo diversa da referida no ponto anterior, devendo para o

efeito ser solicitado por escrito pelo encarregado de educaçäo, competindo à Câmara Municipal a

respetiva avaliaçäo e aprovaçäo.

Artigo 48.o

Destinatários

1 - Säo usuários da refeiçäo escolar, todos os alunos que frequentam a educaçåo pré-escolar

e o 1.o Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública e que se tenham inscrito dentro dos prazos esta-

belecidos.
Z - O pessoal docente e não docente poderá usufruir do serviço de fornecimento de refeiçöes,

ficando ao critério destes e da empresa adjudicatária, a forma e custo do fornecimento das mesmas,

excluindo-se esta Cåmara de qualquer responsabilidade daf resultante.

Artigo 49.o

Cooperação e responsabilidade

A disponibilidade do serviço a que se refere o presente capltulo assenta numa cooperaçäo

entre a Cåmara Municipal, osAgrupamentos de Escolas e asAssociaçÕes de Pais e Encarregados

de Educaçåo.
Artigo 50.o

Obrigaçöes da Cåmara MuniciPal

Constituem obrigações da Cåmara Municipal:

1) Promover a colocação do pessoal responsável, por forma a assegurar o acompanhamento

das refeiçöes escolares, de acordo com o calendário letivo definido pelo Ministério da Tutela, bem

como durante as interrupçÕes letivas e o mês de julho.

2) Garantir a manutençäo das instalaçöes e do equipamento, nomeadamente, o serviço de

limpeza dos espaços utilizados para as Refeiçöes Escolares.

3) Suportar as despesas correntes bem como outras despesas associadas ao funcionamento

das Refeiçöes Escolares.
4) Respeitar as normas reguladoras das comparticipaçöes familiares pela utilizaçäo dos serviços,

estabelecidas em diploma legal.

Artigo 51.o

Obrigaçöes dos Pais e Encarregados de Educaçäo

Constitui obrigaçåo dos Pais e Encarregados de Educaçåo respeitar e cumprir as presentes

condições de funcionamento das RefeiçÕes Escolares, nomeadamente no que se refere:

1) A apresentaçäo de inscrição ou renovaçäo do serviço dentro dos prazos fixados para

o efeito.
2) Ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipaçäo familiar'

3) Ao cumprimento do horário de anulaçäo de refeiçöes.

4) À escolha da opçäo vegetariana, que terá efeitos para o ano letivo em curso.

Artigo 52.o

Perlodo de funcionamento

1 - A refeiçåo escolar é um serviço que funciona todos os dias úteis letivos e näo letivos, com

exceçåo do mês de agosto.
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2 - Sem prejufzo do disposto no número anterior, näo säo servidas refeiçöes escolares nas
seguintes datas:

24 de dezembro;
31 de dezembro;
Dia de Entrudo/Carnaval;
Feriado Municipal do Concelho da Maia;
Todos os feriados do calendário civil;
Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu funcionamento seja com-

prometido por motivos alheios à Cåmara Municipal;
Sempre que seja concedida tolerância de ponto aos funcionários da Cåmara Municipal.

sEcçÃo il

lnstrução das inscrições

Artigo 53.o

Candidatura

1 -A inscriçäo deverá ser efetuada de acordo com o formato e condiçÕes definidas anual-
mente pela Divisåo de Educaçåo e Ciência.

2 - Compete à Divisäo de Educaçäo e Ciência a análise e deferimento das inscrições.

Artigo 54.o

Documentos de entrega obrigatória

No ato de inscriçåo deveräo ser anexados os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo do Número de ldentificaçåo Fiscal (n.o contribuinte) do aluno,
aplicável apenas na situaçåo de 1.4 inscriçäo (ex. cartäo de cidadäo ou outro);

b) Documento comprovativo do Número de ldentificaçäo Fiscal (n.o contribuinte) do encarregado
de educaçåo, aplicável apenas na situaçåo de 1.4 inscriçäo (ex. cartåo de cidadåo ou outro);

c) Declaraçäo atualizada do Escaläo do Abono relativo ao Aluno;

Artigo 55.o

Custo da refeição

1 - A refeiçåo tem um custo diário para o aluno, consoante legislaçåo em vigor (ver anexo l,
tabela 10).

2 - Para as crianças da educaçäo pré-escolar e do 1.o CEB, o valor da comparticipaçäo fami-
liar referente à refeiçåo escolar é determinado com base no posicionamento do agregado familiar
no escaläo de atribuiçåo do abono de famflia:

Escalåo A - destinado aos alunos posicionados no escaläo 1 do abono de famf lia. Para estes
alunos a refeiçäo escolar é gratuita;

Escalåo B - destinado aos alunos posicionados no escaläo 2 do abono de famllia. Para estes
alunos o valor da refeiçåo escolar é reduzido em 50 %;

Para os alunos posicionados nos restantes escalões de abono de famllia, o preço da refeiçåo
é o estipulado pela legislaçäo em vigor.

Artigo 56.o

Marcação e anulação da refeição escolar

1 -As crianças cuja inscriçåo no serviço de refeiçöes escolares tenha sido aceite nos termos
dos Artigos anteriores, consideram-se que almoçam diariamente, ficando desde logo a respetiva
marcação predefinida.
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2 - A anulaçäo da refeiçåo é da exclusiva responsabilidade do encarregado de educa-

çåo e carece de prévia comunicaçäo junto do estabelecimento de ensino que o educando

frequenta.
3 - Para efetuar a respetiva anulaçäo do almoço do seu educando, o encarregado de educaçäo

deverá avisar a escola no dia anterior até às 14 h:00 m ou no próprio dia até às t h:15 m.

4 - Sempre que näo se verifique a anulaçäo da refeiçäo, esta será considerada como con-

sumida e sujeita a ser faturada.

Artigo 57.o

Pagamento das refeiçöes escolares

O pagamento efetuar-se-á mensalmente sendo o valor cobrado referente a todas as refeiçöes

consumidas, conforme o disposto no n.o 4 do Artigo anterior.

Artigo 58.o

lncumprimento no pagamento das refeiçöes

A Cåmara Municipal tomará as devidas providências quanto a possíveis incumprimentos no

que concerne à falta de pagamento, nomeadamente através de execuçäo fiscal e inibição de al-

moço ao aluno.

uti,ização r:::ï:"m inscrição

A utilizaçäo do serviço sem a devida inscriçäo ou com a inscriçåo na condiçäo de incompleta

é faturada pelo valor máximo previsto.

CAPITULO IV

Procedimentos de cobrança do programa de apoio à família e refeições escolares

sEcçÃo r

Disposições gerais

Artigo 60.o

Contextuallzação

1 - O Programa de apoio à famllia e as refeiçöes escolares säo cobradas mediante emissåo

de uma fatura mensal.
2 - Os valores faturados säo determinados em funçäo do escaläo em que o aluno se encontra

posicionado e resultam da frequência e/ou inscriçäo nos serviços do Programa de Apoio à Famf lia

e das refeiçöes escolares consumidas, registados nos estabelecimentos de ensino.

Artigo 61.o

Formas de pagamento

1 - O pagamento da fatura deverá serefetuado através dos meios disponibilizados na mesma

ou na Tesouraria da Câmara Municipal.
2 - Ultrapassada a data limite de pagamento, a fatura só poderá ser liquidada na Tesoura-

ria da Câmara Municipal, ou através de outro formato que possa vir a ser disponibilizado pelos

serviços.
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Artigo 62.o

Ret¡f¡cação de fatura

1 - Sempre que um encarregado de educaçäo considerar que o valor faturado nåo corresponde
aos serviços efetivamente usufrufdos pelo seu educando, deverá solicitar à Cåmara Municipal, por
escrito, a retificaçåo da respetiva fatura.

2 - Sempre que um encarregado de educaçåo proceder ao pagamento de uma fa-
tura com um valor superior ao correspondente aos serviços efetiva e comprovadamente
usufrufdos, deverá solicitar à Câmara Municipal, por escrito, a regularizaçåo do montante
pago a mais.

3 -As situaçöes indicadas nos pontos anteriores seråo alvo de decisäo por parte do Presidente
da Cåmara Municipal ou Vereador com delegaçåo de poderes, com base em informaçäo prestada
pelos serviços técnicos competentes.

4 - Sem prejufzo no disposto nos pontos anteriores, o prazo máximo para apresentaçäo
dos pedidos de retificaçäo ou de estorno é de 15 dias úteis contados a partir do 1.o dia útil a
seguir à data limite de vencimento da respetiva fatura, findo o qual näo seråo aceites quaisquer
pedidos.

5 - Com a instauraçåo do processo de execuçäo fiscal, o executado é sempre responsável
por todos os encargos que decorrem daquela execuçäo, exceto se, no prazo mencionado no nú-
mero anterior, o executado apresentar alguma reclamaçåo sobre o montante e que os serviços
municipais venham a apurar que säo da sua inteira responsabilidade.

6 - No caso de se verificar a utilizaçåo de um dos serviços anteriormente mencionados, sem a
realizaçåo e aceitaçåo da devida inscriçäo, a Cåmara Municipal, depois de esgotadas as tentativas
de regularizaçäo da situaçåo, procederá à cobrança pela utilizaçåo näo autorizada dos serviços, a
partir dos elementos que tiver ao seu dispor, acrescida das penalizaçÕes em vigor.

CAPÍTULO V

Concessão de auxllios económicos

sEcçÃo I

Disposições geraís

Artigo 63.o

Objeto

O presente capltulo estabelece o conjunto de normas e de critérios a que deverá obedecer
a atribuiçäo, por parte da Câmara Municipal, de auxflios económicos aos alunos do 1.o ciclo do
ensino básico (1.o CEB) das escolas da rede de ensino público do Concelho da Maia, nos termos
da Legislaçäo aplicável.

Artigo 64.0

Destinatários

1 - Têm direito a candidatar-se aos auxflios económicos e a beneficiar destes apoios todos
os alunos que estejam matriculados nas escolas da rede pública do 1.o CEB do Concelho da Maia
e que reúnam os requisitos previstos no Despacho que regula as condiçöes de aplicaçåo das me-
didas de açäo social escolar emitido pela Tutela.

2 - Os alunos com necessidades especfficas, com programa educativo individualdevidamente
autenticado pelo agrupamento de escolas ou escola nåo agrupada, têm direito a beneficiar dos
apoios previstos neste capltulo através da integraçåo no escaläo A.
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sEcçÃo ll

lnstruçåo das candidaturas

Artigo 65.o

Gandidatura

Acandidatura deverá ser efetuada de acordo com o formato e condiçöes definidas anualmente

pela Divisäo de Educaçäo e Ciência.

Artigo 66.o

Prazos de candidatura

1 - Os prazos para apresentaçäo de candidaturas säo definidos anualmente pela Divisåo de

Educaçäo e Ciência, considerando-se, sempre que necessário, a realizaçäo de 2 fases de candi-

daturas, com o intuito de garantir que as candidaturas rececionadas e devidamente deferidas numa

1." fase, possam beneficiar dos apoios previstos no infcio do ano letivo.

2 - Salvaguardando as exceçöes previstas no Despacho que regula as condiçöes de aplicação

das medidas de açåo social escolar emitido pela Tutela e as previstas em deliberaçåo de Câmara,

todas as candidaturas que derem entrada fora dos prazos estabelecidos seräo liminarmente rejei-

tadas, exceto para apreciação de atribuiçäo de subsfdio para fins de refeiçåo escolar.

Artigo 67.o

Escalöes de subsldio

Dada a terminologia para definiçäo dos escalÕes adotada para efeitos de açäo social escolar,

define-se o seguinte:

a) O 1 .o e 2.o escaläo do abono de famf lia para fins de atribuiçåo de auxf lios econÓmicos cor-

responderão, respetivamente, aos escalöes A e B;

b) A Câmara Municipal fixarâ, para cada ano letivo, os valores pecuniários do subsfdio a con-

ceder para auxflios económicos.

Artigo 68.o

Revisäo e reposiclonamento de escalåo

1 - Os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no escalåo de apoio B, em que

um dos progenitores se encontre em situaçåo de desemprego involuntário há mais de 3 meses,

såo, sem prejufzo dos requisitos de prova exigidos, reposicionados no escalåo A.

2 -As candidaturas respeitantes aos alunos pertencentes a agregados familiares que es-

tejam posicionados em escalöes e em situaçöes que nåo os previstos neste documento, seräo

submetidas a decisäo superior tendo em conta os paråmetros de reavaliaçäo definidos por esta

Câmara Municipal.
3 - Para que a alteraçäo de escalåo tenha efeitos a partir do mês da solicitaçäo de revisäo

para reposicionamento de escaläo, esta terá que ser requerida até ao dia 15, após o qual sÓ pro-

duzuâ efeitos a partir do mês seguinte.
4 - Os paråmetros de reavaliaçäo incidem sobre os rendimentos de referência a considerar

na determinaçåo do escaläo de que depende a modulaçåo do abono de famflia para crianças e
jovens, devidamente atualizados, e que resultam da soma do total de rendimentos de cada elemento

do agregado familiar a dividir pelo número de titulares de direito ao abono, inseridos no agregado

familial acrescido de um.
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5 - Na determinaçäo do total dos rendimentos do agregado familiar säo considerados os
seguintes rendimentos:

a) Rendimentos de trabalho dependente - Rendimentos anuais illquidos provenientes de
trabalho dependente e considerados nos termos do Código do lmposto do Rendimento das Pes-
soas Singulares (lRS);

ô) Rendimentos empresariais e profissionais - Rendimentos no domlnio das atividades inde-
pendentes apurados através da aplicaçäo dos coeficientes previstos no n.o 2 do artigo 31.o do Código
do lRS, ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e ao valor dos serviços prestados;

c) Pensöes - Valor anual das pensöes, designadamente pensöes de velhice, de invalidez, de
sobrevivència, de aposentaçäo, de reforma ou de outras de idêntica natureza; Rendas temporárias
ou vitalfcias; prestaçöes a cargo de companhias de seguro ou de fundos de pensöes e pensöes
de alimentos;

d) Prestaçöes sociais - Todas as prestaçöes, subsldios ou apoios sociais atribufdos de forma
continuada, com exceçåo doAbono de Famflia Pré-Natal, Abono de Famflia para Crianças e Jovens,
Bonificaçåo por Deficiência do Abono de Famflia, Subsfdio por Assistência de Terceira Pessoa e
do Subsldio por Frequência de Estabelecimento de Educaçäo Especial.

6 - Compete à Divisåo de Educaçäo e Ciência a análise e deferimento das candidaturas.
7 - O reposicionamento de escaläo näo tem efeitos retroativos, salvo se solicitado e aceite

por despacho superior.

CAPITULO VI

Atividades de enriquecimento curricular

sEcçÃo tJl.tlcR

Artigo 69.0

Âmbfto

A presente secçåo estabelece as normas gerais de funcionamento das Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC) no 1.o ciclo da Rede Pública do Concelho da Maia.

Artigo 70.o

Critérios de admissåo

1 - O serviço está disponfvel para todos os alunos que frequentam as escolas do '1.o ciclo do
ensino básico do concelho da Maia, em conformidade com o legalmente estabelecido.

2 - Para aceder ao serviço o encarregado de educaçåo obriga-se a fazer a inscriçåo do seu
educando, de acordo com o formato e condiçöes definidas anualmente pela Divisåo de Educaçåo
e Ciência.

3 - Ainda que gratuita e de caráter facultativa, a inscriçåo nas AEC obriga o aluno ao respeito
pelo dever de assiduidade consagrado no estatuto do aluno e ética escolar, cabendo aos pais/en-
carregados de educaçäo o compromisso de observar o cumprimento do referido dever.

Artigo 71.o

Utilizaçäo do serviço sem inscrlção

Sempre que se verifique a frequência das atividades sem que para o efeito esteja cumprido
o disposto no n.o 2 do Artigo anterior, a Cåmara Municipal promoverá as diligências necessárias à
regularizaçåo da situaçåo.
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CAPÍTULO VII

Transporte escolar

SEcÇÂo t-llrllcR

Artigo 72.o

Âmbito

1 - De acordo com a legislação em vigor, o Transporte Escolar, assim como as condiçöes
de acesso ao mesmo, devem constituir o Plano de Transporte Escolar, sendo este o instrumento
estratégico de planeamento da oferta de serviço de transporte entre as residências dos alunos e
os estabelecimentos de ensino da rede pública que estes frequentam.

2 - O Plano de Transporte Escolar está sujeito a revisåo e aprovaçäo formal e periódica,
conforme os requisitos legais em vigor, devendo ser devida e atempadamente divulgado nos meios
institucionais de comunicação que o Municlpio tem ao seu dispor.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

sEcçÃo rJMcn

Artigo 73.o

Fornecimento de dados

O fornecimento incorreto de dados ou elementos de caráter identificativo que não sejam
passiveis de correçäo através da verificaçäo do respetivo documento comprovativo (ex. número
de identificaçäo fiscal), poderá conduzir ao envio errado de informações às respetivas entidades
fiscalizadoras, declinando a Cåmara Municipalqualquer responsabilidade pelo sucedido.

Artigo 74.o

Casos omissos

Todos os casos omissos no presente Regulamento seråo analisados e decididos pela Cåmara
Municipal, prevalecendo as disposiçöes legais aplicáveis.

Artigo. 75.o

Lei aplicável e Foro

O presente Regulamento rege-se pela Lei Portuguesa e todos os diferendos dele emergente
seräo resolvidos por recurso ao TribunalAdministrativo e Fiscal do Porto.

Artigo 76.o

Prazos

Os prazos previstos neste regulamento contam-se nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.

Artigo 77.o

Norma Revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, são revogadas as Normas Municipais
Aplicáveis à Ação Social Escolar, Atividades de Apoio à Famflia e Atividades de Enriquecimento
Curricular, aprovadas pelo Executivo Municipal.
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Artigo 78.o

Entrada em vlgor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicaçåo no Diârio da
Rep(tblica.

ANEXO I

Tabelae de valores de referência do programa de apoio à familia e refeiçöes escolares

Atividades de animação e de apoio à famflia - educação pré-escolar

TABELA I

Valores mensais do acolhimento e prolongamento de horário

Escaläo de compartidpação fam¡li8r
Prolongamonto

do horário

1.o

2.o
3.o
4.o
5.o

6.o

l.o
2.o
3.o
4.o
5.o

6.o

1.o

2.o
3.o
4.o
5.o
6.o

1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
4,00 €
6,00 €

4,00 €
13,00 €
17,00 €
22,00e
32,00 €
48,00 €

TABELA2

lnterrupçöes letivas

Escåláo

TABELA3

lnterrupçöes letivas (frequência nåo autorizada)

Escaläo

TABELA4

Valores diários (utilizadores ocasionais)

\ålor diário

\ålor diádo

Prolongamento
do horário

€
€
€
€
€
€

3,00
3,50
4,00
4,50
6,00
8,00

1.o

2.o
3.o

r,00 €
2,00 €
3,00 €

Acolhimentolntefvalos ds rsndimgnlo
pot caplte

2,00 €
3,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
12,00 €

Até 30 o/o da RMM
De 30 o/o a 50 o/o da RMM
De50%a707odaRMM
De70o/oa100o/oda RMM

De 100 o/o a 150 o/o da RMM
> 150 o/o da RMM

AcolhimsnloEscalão

2,00 €
3,50 €
5,00 €
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4.o
5.o
6.o

1.o

2.o
3.o

Escålåo

Componente de Apoio à Famflia - l.' Ciclo do Ensino Básico

TABELA 5

Valores mensais do acolhimento e prolongamento de horário

Escalåo

TABELA6

lntenupçöes letivas

Escaläo

TABELAT

lnterrupçöes letivas (frequência não autorizada)

Escalão

TABELAS

Valores diários (utilizadores ocasionais

Esc€lão

Penalizações

TABELA9

Aplicáveis ao Programa deApoio à Familia

Plolongemonto
dô horário

Prolongamonlo
de horário

10,00 €
12,50 €
25,00 €

\ålor diário

1,50 €
2,50 €
4,00 €

\ålor diário

3,50 €
4,50 €
6,00 €

P.olongamonlo
do lþrário

6,50
8,00
9,50

€
€
€

l.o
2.o
3.o

1.o

2.o
3.o

1.o

2.o
3.o

€
€
€

2,00
3,00
5,00

Acolhimenlo

€
€
€

4,00
5,00
6,00

Acolhimsnto

5,00 €
7,50 €
f 5,00 €

Acolh¡mento

1,00
2,00
3,00

€
€
€

Por recolha das crianças para além do limite do horário de-
finido, isto é, l9:00 h.

2.50 e
valor por cada fraçåo de 15 minutos
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Refeição escol¡r

TABELA IO

O valorda refeiçäo escolar, cobrado aos enc¿¡negados de educaçåo, é definido pelo Despacho
que regula as condiçöes de aplicaçåo das medidas de açäo social escolaç em vigor.

26 de janeiro de2021. - O Presidente da Cåmara Municipal da Maia, António Domingos da
SilvaTiago.

314524989
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