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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO À 

FAMÍLIA E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS 
PARA O ANO LETIVO 2016/2017 

 
NOTA JUSTIFICATIVA 

 
O funcionamento da escola a tempo inteiro pressupõe o fornecimento de refeições escolares e a 

oferta de atividades de prolongamento de horário. A existência destes serviços influencia 

positivamente as condições de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos, para além de 

contribuir para adaptar os tempos de permanência dos alunos, na escola, às necessidades das 

famílias e promover a equidade social. 

 

O domínio de intervenção da Autarquia passa, também, pela aposta nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família, tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças, nomeadamente, no âmbito 

das suas competências pessoais, sociais e cívicas. 

 

Assim, dando ênfase ao regime jurídico estabelecido pelo Lei nº5/97, de 10 de fevereiro, pelo 

Decreto-Lei nº147/97, de 11 de junho, pelo Despacho nº300/97, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 

55/2009 de 2 de março, e nos termos do disposto nas alíneas d) e h) do nº2 do artigo 23º e da alínea 

hh) do nº1 do artigo nº33 do Anexo à da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, submete-se à Câmara 

Municipal as normas de organização dos serviços de Apoio à Família nos estabelecimentos de 

Educação Pré-Escola e do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Município de Bombarral. 

 

 

Capitulo I 

 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

 

O presente documento define as normas que regem o serviço de apoio à família relativamente aos 

alunos que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar e aos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 
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Artigo 2º 

Serviço de Apoio  

 

Os Serviços de apoio à família assegurados pelo Município de Bombarral são os abaixo identificados: 

1) No Ensino Pré-Escolar:  

a) Fornecimento de refeições; 

b) Atividades de Animação e de Apoio à Família - AAAF;  

c) Prolongamento de horário; 

d) Transportes Escolares; 

 

2) No Ensino Básico - 1º Ciclo  

a) Fornecimento de refeições; 

b) Prolongamento de horário; 

c) Transportes Escolares; 

d) Auxílios económicos (manuais e fichas escolares). 

 

 

Artigo 3º 

Funcionamento dos serviços 

 

1) Normas Gerais 

a) Os serviços prestados, fornecimento de almoço, atividades de animação e de apoio à Família 

– AAAF e Prolongamento do horário, não podem ser prestados por períodos interpolados ao 

longo do ano letivo, tendo necessariamente carácter mensal, sem prejuízo no disposto nos 

números seguintes; 

b) Os serviços de almoço, transporte, AAAF e Prolongamento de horário, referentes ao ensino 

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, funcionarão de acordo com o calendário escolar, 

previamente estabelecido pelo Ministério da Educação e Ciência com o prévio acordo do 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, não se efetuando durante as interrupções letivas. 

c) Nos dias em que o docente titular falte não serão assegurados os serviços de AAAF e 

Prolongamento de Horário. 

 

2) Horário de funcionamento dos Serviços 

a) O serviço de apoio à família, AAAF e Prolongamento de Horário decorrem, no período da 

tarde, a partir do encerramento das atividades da componente letiva para o Ensino Pré-

escolar, e das Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, para 1º Ciclo do Ensino 

Básico, até às 17h30 e 19h00, respetivamente. 
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b) No Jardim-de-infância do Pó existe ainda o serviço de acolhimento antes da actividade letiva, 

que decorre no período entre as 8h00 e as 9h00, se for verificada a necessidade. 

c) O serviço de refeições (almoço) decorrerá durante o horário estipulado pelo Agrupamento de 

Escolas Fernão do Pó. 

d) O horário, dos transportes escolares é definido no início do ano letivo, podendo ser 

consultado pelos Encarregados de Educação, no Setor da Educação do Município ou na 

página do Município de Bombarral em www.cm-bombarral.pt, no separador Educação / 

Transportes. 

 

3) Fornecimento de Refeições 

a) Os almoços serão confecionados na cozinha da Escola Básica nº1 (Centro Educativo do 

Bombarral) por uma empresa contratada pelo Município; 

b) A empresa referida anteriormente, assegurará o transporte das refeições, de acordo com 

todas as normas de segurança legalmente previstas, para os outros estabelecimentos 

escolares do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo; 

c) O acompanhamento do serviço de almoço será assegurado por trabalhadoras afetas ao 

Município do Bombarral e/ou ao Agrupamento de Escolas Fernão do Pó. 

d) As ementas semanais serão previamente afixadas nos estabelecimentos de Ensino e 

publicitadas na página do Município de Bombarral em www.cm-bombarral.pt. 

 

4) Serviço de transporte 

a) O serviço de transportes escolares é assegurado, gratuitamente, a todas as crianças inscritas 

nos estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e de 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho do 

Bombarral, com exceção  dos alunos residentes na vila de Bombarral e na freguesia de Pó, 

b)  Os serviços de transporte funcionará entre as 8h00 e as 17h30, de acordo com os horários 

das atividades letivas e complementares que se realizem dentro deste horário. 

c) O Setor da Educação do Município poderá proceder à anulação do titulo de transporte, com a 

devida informação ao Encarregado de Educação, aos alunos que não utilizem o transporte 

escolar, cedido pelo Município, durante duas semanas seguidas (dias úteis), ou, trinta (30) 

dias úteis interpolados, durante o período letivo, sem apresentação de justificação válida  

d) Os Encarregados de Educação comprometem-se a informar por escrito o Setor da Educação, 

em tempo útil sobre todas as alterações relativas com a origem e destino de residência; 

e) É obrigatório o uso diário do titulo do transporte e, no caso de perda, deverá ser solicitada 

uma nova via, a qual será da responsabilidade dos pais e/ou Encarregados de Educação 

devendo o seu pedido ser efetuado junto da empresa contratualizada para a prestação do 

serviço em causa. 
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f) A prática de comportamento incorreto por parte de um aluno poderá originar o cancelamento 

ou suspensão do correspondente acesso ao serviço de transporte. 

g) Os transportes escolares serão acompanhados por vigilantes. 

h) Os locais de paragem das viaturas de transporte escolar serão definidos pela empresa 

transportadora, de acordo com os Serviços de Educação do Município. 

 

 

5) Prolongamento de horário e AAAF  

a) O prolongamento de horário decorre nos estabelecimentos de ensino e têm um carácter 

lúdico, cultural e desportivo; 

b) No ensino pré-escolar, as atividades a desenvolver nas AAAF e Prolongamento de horário 

decorrem sob a coordenação pedagógica do(a) Coordenador(a) do Ensino Pré-Escolar. 

c) No 1º Ciclo do Ensino Básico, as atividades a desenvolver no Prolongamento, serão definidas 

no início do ano letivo em coordenação com o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó. 

d) O prolongamento de horário não inclui lanche,  

e) O serviço de prolongamento de horário funciona com um número mínimo de 10 alunos; 

f) Se o número de alunos inscritos, nos Jardins de Infância do Vale da Várzea e da Quinta de 

Santo António, for insuficiente ao definido da alínea anterior, os alunos poderão frequentar o 

prolongamento de horário - AAAF, na Escola Básica nº1 do Bombarral - Centro Educativo de 

Bombarral, ficando o transporte destes alunos a ser da responsabilidade do Município de 

Bombarral, apenas para o inicio das atividades. 

g) No período de férias de Natal e da Páscoa o pagamento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família – AAAF e Prolongamento do horário serão reduzidos no valor de 25%, para o 

ensino Pré-Escolar e de 50% para o Ensino Básico. 

 

6) Auxílios económicos para os alunos do 1º Ciclo d o Ensino Básico 

a) Têm direito a beneficiar dos auxílios económicos, os alunos que frequentam o 1º Ciclo do 

ensino Básico, pertencentes aos agregados familiares integrados nos escalões 1 e 2 do 

abono de família, correspondente aos Escalões A e B, e os alunos com necessidades 

educativas especiais (NEES) devidamente identificados pelo Agrupamento de Escolas Fernão 

do Pó. 

b)  A comparticipação referida na alínea anterior não ocorrerá nos casos de insucesso escolar. 

c) De acordo com o previsto no artigo 127º da Lei nº7ª/2016, de 30 de março, no ano letivo de 

2016/2017serão distribuídos gratuitamente os manuais escolares a todos os estudantes do 1º 

ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

d) O apoio referido alínea a) resulta do valor anualmente fixado por despacho do Membro do 

Governo, para os manuais e material escolar. 
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e) O pedido de auxílios económicos é efetuado no Setor da Educação, aquando da candidatura 

do aluno.  

f) Com exceção da situação referida na alínea c) do presente artigo, só beneficiaram dos 

auxílios económicos os alunos, cujos Encarregados de Educação apresentem até ao dia 31 

de outubro, ou excepcionalmente em momento posterior - no caso de transferências de aluno 

entre agrupamentos -, cópia das faturas, comprovativas da aquisição dos manuais e material. 

Os comprovativos poderão ser entregues escolar no Setor da Educação, ou remetidos por e-

mail educacao@cm-bombarral.pt, devendo para o efeito identificar o aluno e a turma. 

 

 

Artigo 4º 

Candidaturas 

 

1) As candidaturas para o Serviço de Apoio à Família e para os auxílios económicos efetuam-se no 

mês de maio, no Setor da Educação do Município de Bombarral. As datas serão publicitadas no 

aviso de abertura de matrícula divulgado nos “site” do Município e do Agrupamento de Escolas 

Fernão do Pó. 

2) Excecionalmente, para os alunos do 4º ano do Ensino Básico que não transitem de ano serão 

aceites as candidaturas em junho, em data a definir pelo Município.  

3) No caso de existirem pagamentos por regularizar impreterivelmente à data da candidatura, as 

mesmas serão aceites condicionalmente, devendo ser regularizados até dia 31 de agosto, por 

pagamento da sua totalidade ou por solicitação de acordo de pagamento, sob pena do aluno não 

ser admitido nos serviços. 

 

Artigo 5º 

Candidaturas fora de prazo 

 

1) Apenas serão admitidas as candidaturas fora de prazo aos alunos transferidos de 

estabelecimentos de ensino fora do Município e a alunos cujo agregado familiar apresente 

alterações à situação profissional. 

2) As restantes situações serão aceites condicionalmente e sujeitas a aprovação pelo responsável 

da educação. 
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Artigo 6º 

Lista de espera 

  

1) Sempre que o número de candidaturas ultrapasse a capacidade definida para os serviços, será 

elaborada pelo Setor da Educação do Município uma lista de espera, para que, caso se verifique 

alguma desistência, se possam integrar esse aluno. 

2) A lista referida no nº1 terá como único critério a data de candidatura. 

 

Artigo 7º 

Documentos necessários para as candidaturas aos ser viços 

 

1) Regras Gerais 

a) As candidaturas são efetuadas no Setor da Educação do Município de Bombarral, pelos 

Encarregados de Educação, através de impresso próprio, fornecido pelo serviço supra citado. 

b) O impresso de candidatura só será recebido , se se encontrar devidamente preenchido. Para 

o efeito os Encarregados de Educação devem apresentar: 

b1) Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Passaporte do aluno e do Encarregado de 

Educação; 

b.2) Fotocópia da declaração de abono de família atualizada com o posicionamento de escalão 

emitido pelo Instituto de Segurança Social, a qual ficará apensa à candidatura; 

b.3) Poderá ser solicitado pelo Setor da Educação a apresentação de documento da Regulação 

das Responsabilidades Parentais, a qual ficará apensa à candidatura: 

2) Candidaturas aos Prolongamentos de horário e AAA F 

a) Fotocópia da declaração do último IRS e respetivos anexos, referente aos rendimentos 

auferidos pelo agregado familiar no ano anterior ou declaração modelo fornecido pelo 

Município; 

b) Comprovativo do valor de pensões ou outras prestações sociais (abono de família, pensão de 

alimentos, de velhice, de invalidez, de sobrevivência, de aposentação, de reforma, rendimento 

social de inserção, bolsas de estudo e formação e apoios à habitação): 

3) Candidaturas ao transporte escolar  

a) No caso de primeira candidatura deverá apresentar uma fotografia tipo passe, do aluno, e 

comprovativo de residência, por exemplo; fatura da luz, da água.  

b) Para o aluno portador de titulo de transporte, cópia do mesmo. 

4) Candidaturas aos auxílios económicos (manuais e material escolar) 

a) Documento comprovativo do NIB ou fotocópia; 

b) Apresentar até ao dia 31 de outubro, fotocópia do comprovativo da aquisição dos manuais e 

materiais escolares. 
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5) Candidaturas ao serviço de refeições com necessidad e de dieta  

a) Atestado médico a juntar ao pedido no ato da candidatura ou até dia 31 de agosto. 

 

Artigo 8º 

Comparticipação familiar nas refeições 

 

1) O preço do serviço de refeições a fornecer aos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico é fixado anualmente por despacho do Ministério da Educação. 

2) O valor da comparticipação familiar é calculado com base no escalão de abono de família, de 

acordo com a legislação em vigor, conforme a seguinte tabela: 

 

Escalão de abono de família 

 

Percentagem do valor da comparticipação 

familiar 

 

Escalão 1 Gratuito 

Escalão 2 50% do valor definido no nº1 

Escalão 3 e seguintes 100% do valor definido no nº1 

Processo de candidatura incompleto 100% do valor definido no nº1 

 

 

Artigo 9º 

Comparticipação familiar nos Prolongamentos de horá rio e AAAF 

 

1)  A frequência do Prolongamento de horário no 1º Ciclo do Ensino Básico (das 17h30 às 19h00) e 

nas Atividades de Apoio e Animação à Família - AAAF, para o ensino Pré-escolar  (das 16h00 às 

17h30), estão sujeitas ao pagamento de uma comparticipação familiar. 

2)  A comparticipação familiar será calculada com base no rendimento líquido do agregado familiar, o 

qual resulta da soma dos rendimentos anualmente auferidos, a qualquer título, por cada um dos 

seus elementos. 

3)  O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

R=RF - D 

12N 

R - Rendimento per capita; 

RF - Rendimento anual ilíquido do agregado familiar 

D - Impostos e contribuições e despesas anuais com saúde, educação e habitação, nos termos 

legalmente definidos. 
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4) Apurado o respetivo rendimento per capita, será aplicada a taxa de 6% para apurar o valor final a 

pagar. A Comparticipação familiar nas AAAF terá um valor mínimo de 7,50€ e um máximo de 

75,00€. 

5) A comparticipação familiar para a frequência do Prolongamento de horário das 17h30 às 19h00 

terá um valor igual ao valor das AAAF, acumulável ao mesmo, no caso do Ensino Pré-escolar. 

6) No Jardim-de-infância do Pó os alunos que usufruírem do serviço de acolhimento no período da 

manhã terão um acréscimo de 3% no valor a pagar. 

 

Artigo 10º 

Situações excecionais 

 

1) Sempre que, através de uma análise socioeconómica do agregado familiar, se conclua pela 

especial onerosidade do encargo com a comparticipação familiar, designadamente no caso de 

famílias que estejam comprovadamente em situação de carência económica, pode o pagamento 

da comparticipação ser reduzido ou dispensado, por decisão superior. 

2) A análise e decisão das situações constantes no número anterior incidirão sempre sobre 

situações comprovadas documentalmente e com parecer social do Setor dos Assuntos Sociais. 

3) Sempre que haja fundadas dúvidas sobre as declarações de rendimento, serão feitas deligências 

complementares adequadas, pelo Setor da Educação em colaboração com o Setor dos Assuntos 

Sociais. 

Artigo 11º 

Formas de pagamento dos serviços 

 

1) O Município do Bombarral emitirá, mensalmente, faturas para cobrança dos serviços usufruídos 

no mês anterior. 

2) O pagamento das faturas poderá ser efetuado na Tesouraria do Município de Bombarral, através 

de numerário ou cheque emitido à ordem de “Município de Bombarral”, ou por multibanco 

utilizando para o efeito o número de entidade e referência constantes na fatura. 

3) No decorrer do ano letivo 2016/2017 poderá ainda vir a ser facultado o pagamento na modalidade 

de débito direto. 

4) O Encarregado de Educação poderá solicitar por escrito, um acordo de pagamento devidamente 

fundamentado, de forma a liquidar dívidas existentes em prestações. 

5) O referido pedido será devidamente analisado pelos Setor da Educação, e sujeito a decisão 

superior. 
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Artigo 12º 

Prazos de pagamento 

 

1) As faturas devem ser pagas até ao dia 23 do mês em que foram emitidas. 

2) Aos pagamentos em atraso serão aplicados juros de mora à taxa legal em vigor. 

3) Se ocorrer a falta de pagamento, de acordo com o previsto no número um do presente artigo, o 

Encarregado de Educação será notificado, através da fatura seguinte, para regularização do valor 

em dívida, a qual deve ter lugar até ao dia 15 do mês seguinte, sob pena de o aluno não poder 

continuar a usufruir do serviço prestado. 

4) Após a notificação referida no número anterior, o não pagamento no prazo indicado, implicará a 

emissão de certidão da dívida, com vista à instauração do processo de execução fiscal, de acordo 

com legislação especifica. 

 

Artigo 13º 

Descontos 

 

A família, que tenha mais do que um educando a frequentar o prolongamento de horário e o serviço 

de almoço beneficia de um desconto de 10% no montante de cada um dos educandos. 

 

Artigo 14º 

Faltas 

1) Quando por motivos de saúde, e mediante a apresentação de fotocópia do atestado ou 

declaração médica, o aluno falte por um período igual ou superior a 5 dias consecutivos, haverá 

lugar a redução da comparticipação familiar, que será calculada de forma proporcional.  

2) A fotocópia do atestado ou declaração médica, referidos no número anterior, deverá ser 

apresentada no Setor da Educação do Município de Bombarral, no prazo máximo de cinco dias 

após o primeiro dia de falta do aluno por doença. 

3) Sempre que os docentes faltem por motivos previsíveis, o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 

deverá informar por escrito, o Setor da Educação para que os serviços possam ser anulados. 

4) Todas as faltas dos docentes que não sejam atempadamente informadas por escrito, pelo 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, ao Setor da Educação implicarão a não anulação dos 

serviços. 

5) Sempre que se realizem visitas de estudo ou outras atividades que levem à necessidade de 

cancelamento do serviço de refeições, deverá o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó informar 

o Setor da Educação com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. 

6) Todas as faltas, comunicadas atempadamente aos Setor da Educação conforme definido nos 

números anteriores dão lugar a redução da comparticipação familiar. No serviço de refeições será 
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calculada ao dia e no prolongamento será efetuado um desconto de 25% do valor a pagar por 

cada 5 dias de falta do aluno ou do docente titular. 

 

Artigo 15º 

Desistências e suspensões 

 

1) A comunicação da desistência definitiva é efetuada no Setor da Educação, pelo Encarregado de 

Educação em horário de expediente (9h00 às 16H00) em formulário próprio (fornecido 

gratuitamente), com a antecedência de 5 dias úteis. 

2) A suspensão só será permitida por um período superior a 5 dias úteis, por motivos 

fundamentados, e como tal aceites pelo Setor da Educação e é efetuada nos mesmos termos e 

prazo definido no número anterior. 

3) Se o Encarregado de Educação não efetuar a comunicação, a que se refere os números 

anteriores, a comparticipação familiar continuará a ser-lhe exigida até dia posterior ao que o Setor 

da Educação tome conhecimento da desistência ou suspensão do serviço 

 

 Disposições Finais 

 

Artigo 16º 

Avaliação 

 

No final de cada período letivo deverá ser realizada, pelo Setor da Educação, a avaliação dos 

serviços prestados, com os contributos do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó e da Associação de 

Pais. 

Artigo 17º 

Casos omissos 

 

As dúvidas que surjam de interpretação das presentes normas, ou os casos omissos, serão 

analisados e resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Vereador com poderes 

delegados 

 

Artigo 18º 

Vigência 

 

As presentes normas vigorarão no ano letivo 2016/2017, e seguintes, após aprovação pela Câmara 

Municipal de Bombarral. 


