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PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
PROJETOS: 

” FÉRIAS DESPORTIVAS DA ROCHINHA E DO VI ”  
 “DAR – DESPORTO ATIVIDADES E REFEIÇÕES ” 

 
 
 
 
 

NOTA JUSTIFICATIVA 
 

No período de interrupções letivas o Município tem vindo a desenvolver os projetos “Férias 

Desportivas da Rochinha e do VI” e “DAR – Desporto Atividades e Refeições”, nos quais se promove 

a prática desportiva, e se desenvolvem diversos ateliers temáticos, deslocações várias com carater 

lúdico e cultural. Estas atividades têm como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida e a 

formação pessoal, social e desportiva das crianças entre os 6 e os 12 anos. 

 

Para que os projetos se desenvolvam com eficácia e equidade, é necessário estabelecer um conjunto 

de princípios a que os mesmos devem obedecer. 

 

Assim, nos termos do disposto nas alíneas d), f) e h) do nº2 do artigo 23º e da alínea u) do nº1 do 

artigo nº33 do Anexo à da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, submete-se à Câmara Municipal os 

princípios de organização e funcionamento dos projetos “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” e 

“DAR – Desporto Atividades e Refeições”. 

 

Capitulo I 

 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

 

O presente documento define os princípios de organização e funcionamento que regem os projectos 

“Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” e “DAR – Desporto Actividade e Refeições”. 
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Artigo 2º 

Destinatários 

 

1) Os projetos destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, inclusive, 

residentes no Concelho de Bombarral ou que frequentem o Agrupamento de Escolas Fernão do 

Pó. 

2) Poderão ainda frequentar o projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” as crianças que no 

período de interrupção letiva se encontrem ao encargo de familiares residentes no Concelho de 

Bombarral, caso as vagas disponíveis não fiquem esgotadas com as crianças referidas no número 

anterior. 

 

Artigo 3º 

Funcionamento dos projetos 

 

1) Os projetos têm um carácter lúdico, cultural e desportivo e destinam-se a um número máximo de 

50 crianças, por turno, distribuídas 20 crianças do projeto “DAR” e 30 crianças do projecto “Férias 

Desportivas”.  

2) O projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” desenvolve-se no período de interrupção 

letiva do verão e é organizado em três ou quatro turnos, distribuídos por duas ou três semanas, 

sendo as datas definidas anualmente, de acordo com o calendário escolar. 

3) O projeto “DAR” desenvolve-se nas interrupções letivas do Natal, da Páscoa e do Verão. Nas 

duas primeiras terá a duração máxima de 5 dias e no período de interrupção letiva do verão é 

distribuído por três ou quatro turnos coincidentes com os estabelecidos para o projeto “Férias 

Desportivas da Rochinha e do Vi”. 

4) Durante o período dos projetos será assegurado o serviço de refeições, para o efeito os 

Encarregados de educação devem efetuar a inscrição no ato de candidatura. 

5) O Município assegura o transporte gratuito as crianças do projeto DAR nas interrupções letivas do 

Natal, da Páscoa e no primeiro ou segundo turno do período de verão, de acordo com a 

disponibilidade do serviço de transportes em assegurar o referido serviço. 

 

Artigo 4º 

Candidaturas 

 

1) As candidaturas para os projetos efetuam-se no mês de maio, no Setor da Educação do Município 

de Bombarral. As datas serão publicitadas e divulgadas através do “site” do Município de 

Bombarral e distribuída informação aos alunos do 1º Ciclo do Centro Educativo do Bombarral. 
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2) Excecionalmente, se ainda existirem vagas disponíveis podem ser recebidas candidaturas até ao 

10º dia útil anterior ao início do turno. 

3) Cada criança só se poderá inscrever em dois turnos, podendo ficar em lista de espera para 

frequentar outro turno se existir disponibilidade. 

4) No caso do projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” o pagamento do turno e do serviço 

de refeições serão efetuados no ato de inscrição.  

5) No projeto DAR apenas um dos turnos será gratuito. 

 

 

Artigo 5º 

Lista de espera 

  

1) Sempre que o número de candidaturas ultrapasse o limite definido no nº1 do artigo 3º, será 

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

alguma desistência, se possam ocupar as vagas sobrantes.  

2) Se existirem 15 inscrições em lista de espera, para algum dos turnos, será aberta uma nova 

turma com o limite de 25 crianças. 

3) A lista referida no número anterior é elaborada de acordo com os seguintes critérios: a ordem 

preferencial definida no artigo 2º e a data de apresentação da candidatura. 

4) Só após a integração das crianças acima referidas é que serão admitidas as candidaturas 

condicionais. 

 

Artigo 6º 

Documentos necessários para as candidaturas aos ser viços 

 

1) 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, o 

qual se encontra disponível para consulta no “site” do Município em www.cm-bombarral.pt. 

2) Deverão ser apresentados para conferência: Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou 

Passaporte e contribuinte fiscal da criança e do Encarregado de Educação; 

3) Quando a criança esteja integrada no escalão 2 do abono de família, deverá apresentar 

declaração atualizada emitida pela Segurança Social ou outra, para beneficiar de 50% do valor 

das refeições, salvo se essa informação já constar no Setor de Educação do Município. 
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Artigo 7º 

Comparticipação nos projetos 

 

1) Serviço de Refeições: 

a) O preço do serviço de refeições a fornecer durante a execução dos projetos será igual ao 

valor fixado anualmente por despacho do Ministério da Educação para o ensino pré-escolar e 

1º ciclo do ensino básico. 

b) 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 

 

2) Valor a pagar pela inscrição nos turnos do projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi”, será 

aprovado anualmente, tendo por base o preço da programação. 

 

 

Artigo 8º 

Formas de pagamento  

 

1) O Município do Bombarral emitirá, no ato de inscrição a fatura para cobrança dos pagamentos a 

que haja lugar pelos serviços a usufruir 

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. 
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Artigo 9º 

Faltas e desistências 

 

O Município não efectuará a devolução do valor da inscrição pago no projeto “Férias Desportivas da 

Rochinha e do Vi” em caso de desistência. 

 

Artigo 10º 

Casos omissos 

 

As dúvidas que surjam de interpretação dos presentes princípios, ou os casos omissos, serão 

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

delegados. 

 

  

Artigo 11º 

Vigência 

 

Os presentes princípios entrarão em vigor após aprovação pela Câmara Municipal de Bombarral. 


