NORMAS DE ATRIBUio\0 DE AUXfLIOS ECON6MICOS A CRIAN~S QUE
FREQUENTAM A EDUCAtAO PR~~ESCOLAR E ALUNOS DO lR CICLO DO
ENSINO BASICO DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

INTROouc;lo

Nos termos da allnea d) do n2 2 do art2 232 da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, a Ed uca~ao
constitui umas das atribui~oes dos Munidpios;
Consequentemente, no desenvolvimento deste imperativo legal, compete aos 6rgiios
executivos municipais, por for.;:a do estatuido na alinea hh) do n2 1 do art2 33 do citado
diploma legal, deliberar no dominio da a.;:ao social escolar, designadamente no que respelta a
alimenta~llo,

alojamento e atribuic;lio de auxilios econ6micos a estudantes.

Prop5e-se a aprovac;ilo das presentes normas, para vigorar no ano letivo 2016/2017.

OBJECTIVOS

1- Apoiar

crian~as

que frequentem a

Educa~ao

Pre-escolar e alunos do Vi! Cicio do Ensino

Basico provenientes de agregados familiares carenciados e ainda

crian~as

com necessidades

educativas especiais lndependentemente dos rendlmentos do agregado familiar.
2- Definir criterios para atribui~ao de auxflios econ6micos as crian~as mencionadas no numero
anterior.
3- Definir procedimentos e documenta~ao necessaria para a apresenta~ao das candidaturas
aos auxflios referidos.
4- 0 Municipio de Ponte de Lima apoiara as crianc;as que frequentam os estabeleclmentos de
Ensino Publico Pre-escolar e Basico do Vl Cicio, escalonando os auxrtlos econ6micos da
seguinte forma:

Llvros

Livros

2Q ano

32 e 42 ano

Material
Escolar

Capita~ao

ESCALAO

Alimenta~ao

12, 2!'! 3!'!
e 4Q ano

Escalao 1 do Abono
de Familia
A

100%

26,60€

32,80€

13,00€

50%

13,30€

16,40€

6,50€

Escalao 2 do Abono
de Famflia

B
Escalao 3 e seguintes
do Abono de Familia

c

1,00 € Refei~ao

--

A verba a atribulr sera atuallzada de acordo com a leglsla~~o em vigor.

Consideram-se ainda integrados no Escallio A:
a) As crian~as resldentes em freguesias e lugares abrangldos pelo subsrdlo de montanha;
b) As

crlan~as

por

que forem provenlentes de agregados familiares carenciados comprovados,

indica~ao

da Comissao de

Protec~~o

de

Crian~as

e Jovens ou do Gabinete de

Ac~ao

Social do Municipio;
c)

As

crlan~as

com Necessldades Educatlvas Especlals de caracter permanente comprovados

cllnicamente, de acordo com o Decreto- Lei n.!'! 55/2009, 2 de Mar~o .
5- As

crian~as

oriundas de agregados familiares posicionados, de acordo com as regras

previstas no artigo 12.!'!, do Despacho n.!'! 8452-A/2015, de 31 de julho, no Escaliio 8, em que
urn dos progenitores se encontre na situa~ao de desemprego involuntario

ha

tres ou mais

meses, sao sem prejuizo dos requisites de prova exigidos, reposicionados no Escallio A,
enquanto durar essa situat;ao.
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6- 0 apoio para a allmenta~ao sera entregue diretamente
inicio de cada ano letivo sera envlada

a entldade gestora do refeit6rio. No

a referida entidade uma llsta nominativa das crian~as

contempladas com escalao. Esta lista sera retificada sempre que se justifique e

e

da

responsabilidade do Municipio informar os gestores dos refeit6rios destas mesmas altera~oes.
7- No lnklo de cada ano letivo serao enviadas para as sedes de Agrupamentos de Escolas e

Estabeleclmentos de Ensino Basico e Pre- Escolar llstagens nominativas das crlanc;as aos quais
foi atrlbuido escalao A e B. Estas listas serao retlflcadas sempre que se justlflque,

e

e

da

responsabilidade do Munlcfpio informar os Agrupamentos de Escolas e Estabelecimentos de
Enslno destas mesmas altera~oes.
8- Os Pais e/ou Encarregados de Educa~ao deverao levantar nos Servi~os de Educac;ao do
Munidplo de Ponte de Lima os vales relativos aos Llvros e Material Escolar, que deverao ser
trocados nas papelarias/livrarlas do concelho aderentes.

9· A fatura~ao deve ser feita pelas papelarlas/llvrarias diretamente ao Munldplo de Ponte de
Lima.

CRIT~RIOS

1· A atribuic;ao de escallio A e Be baseada nos numeros 1 e 2, do artigo 11.2, do Despacho n.2
8452-A/2015, de 31 de julho e que determlna que "o escalao de apoio ern cada agregado
familiar se integra

e determlnado pelo seu posicionamento nos escaloes de rendlmento para

atrlbulc;ao de abono de familia".

2- 0 Municfpio pode, em caso de duvida da candidatura, apllcar diligencias complementares
que entenda adequadas ao apuramento da veracidade da situac;ao socioecon6mica do
agregado familiar da crlanc;a, nomeadamente atraves de visitas domlclllarias

a residencia e/ou

estabelecimento de enslno, marca~ao de entrevista com o encarregado de educac;ao, a realizar
nas instalac;oes da CAmara Municipal de Ponte de lima por tecnicos a designar. A

marca~ao

das entrevistas sera efectuada atraves de telefone e/ou offcio a diriglr ao encarregado de
educac;ao; caso o encarregado de educac;ao nao comparec;a na data indicada, a candldatura
sera considerada exclulda . Os documentos solicitados pelos tecnicos na altura da entrevista,
dever~o

ser entregues no prazo de 10 dias ap6s a data da

apresentac;ao dos documentos ate

realiza~ao

da mesma. A nao

a data limite indicada, excluira os alunos destes auxflios.
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3- Do resultado das dlligencias definidas no numero anterior, o Municipio pode nao atribulr o
esca l~o de acordo com o despacho n.2

8452-A/2015, de 31 de julho e ate suspender o escalao

atribufdo inicialmente.

PROCEDIMENTOS
1- 0 Municipio fornecera os boletins de candidatura aos 6rgaos de Gestao dos Agrupamentos
de Escolas, aos estabelecimentos do 1.2 Cicio do Ensino Basico e do Pre-Escolar, durante o m~s
de Abril do ano letivo anterior aquele a que se candldatam os auxilios econ6micos.

2- Os professores e educadores deverao dar conhecimento aos pals e/ou encarregados de
educa~ao,

dos referidos boletins, bern como das normas de atrlbul~ao dos auxflios

econ6micos, devendo ainda apoia-los no esclarecimento de eventuais duvidas.
3- Os pais/encarregados de educa~ao devem entregar a sua candidatura no Gabinete de Apolo
ao Munfcipe, no perfodo compreendido entre 1 e 30 de Junho do ano lectivo em curso.
4- A candidatura

evalida para o ano lectivo seguinte ao da entrega da documenta~ao.

5- Os responsaveis dos estabelecimentos mencionados no numero urn deverao afixar as list as
nominativas, enviadas pelo Municipio, em local visivel, podendo ainda lnformar os pais e/ou
encarregados de

educa~ao

pela via que entenderem como conveniente.

6- As recla ma~oes deverao ser feltas atraves de impressa pr6prio, no prazo de 5 dlas uteis a
contar da data constante das listagens nomlnativas enviadas para as Sedes de Agrupamentos
de Escolas, Estabelecimentos do V ? Cicio do Ensino Basico e Pre - Escolar, e remetidas ao
Municipio de Ponte de Lima .
7- Todas as

reclama~oes

serao objecto de

aprecia~ao,

sendo os interessados notificados do

parecer, no prazo maximo de 30 dlas ut eis.
8- A eventual mod ifica~ao de escalao de abono pela Seguran~a Social s6

e tida

em

considera~~o para alterar;:ao do escal~o atrlbuido pelo Municipio de Ponte de Lima at e

Dezembro do ana lectivo em curso; except uando o caso em que o agregado familiar seja
alterado devldo ao nascimento ou adop~~o de uma ou mais criam;as.
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DOCUMENTAc;lO
1- Documentos exigidos ao processo de candldatura:
a)

Formularlo de candldatura dlsponlblllzado pelo Munidpio de Ponte de Lima, devldamente
preenchido e assinado pelo encarregado de educa~~o.

b) Entrega obrigat6ria da

documenta~o

solicitada no formuhirio.

Entrada em vigor
As presentes normas entram em vigor decorridos 10 dias utels ap6s a sua

publicita~ao.

