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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 3401/2017

Alteração aos artigos 7.º e 10.º do Regulamento do PDM

Inquérito público
Vítor Manuel Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal 

de Alcácer do Sal, nos termos dos n.os 1 e 2, do artigo 89.º, do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), torna público que, por deliberação 
de câmara de 9 de março de 2017, foi determinado proceder à abertura de 
um período de discussão pública de 30 dias, sobre a proposta de alteração 
dos artigos 7.º e 10.º do PDM de Alcácer do Sal, o qual terá início no 5.º 
dia posterior à publicação do presente aviso no Diário da República.

Os documentos que integram a proposta de alteração dos artigos 7.º 
e 10.º do regulamento do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, 
encontram -se disponíveis para consulta dos interessados na Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, Edifício dos Serviços Técnicos, Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística, todos os dias das 9,00 horas às 
16,00 horas, e na página da Internet da Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal, em www.cm -alcacerdosal.pt.

No decorrer do período de discussão pública, os interessados podem 
formular, por escrito, reclamações, observações e sugestões sobre a 
proposta de alteração.

As reclamações, observações e sugestões poderão ser enviadas por carta 
registada com aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal 
para Paços do Concelho, 7580 -125 Alcácer do Sal, ou serem entregues di-
retamente na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, no Edifício dos 
Serviços Técnicos, sito na Av. Soares Branco, na cidade de Alcácer do Sal, 
ou ainda por correio eletrónico, para o endereço: dueh@m -alcacerdosal.pt.

10 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Chaves 
de Caro Proença.

Deliberação
Nuno Manuel Carvalho, Assistente Técnico do Gabinete de Apoio 

à Presidência da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, certifica que, 
na ata da reunião de Câmara do dia 9 de março de 2017, aprovada em 
minuta no final da mesma, consta o seguinte teor:

07 — Análise e votação da proposta referente à alteração aos arti-
gos 7.º e 10.º do Regulamento do PDM — inquérito público.

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.
É certidão que extraí e vai conforme o original
9 de março de 2017. — O Assistente Técnico, Nuno Manuel Car-

valho.
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 MUNICÍPIO DE ALVITO

Regulamento n.º 156/2017

Regulamento de Atividades e de Apoio Componente à Família
António João Feio Valério, Presidente da Câmara Municipal de Al-

vito:
Torna Público que, em harmonia com as deliberações tomadas na 

Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2016, e em reunião ordinária 
pública da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2016, em con-
formidade com o estabelecido na alínea g), do n.º 1, do artigo n.º 25, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado o Regulamento de Ati-
vidades e de Apoio Componente à Família com a seguinte redação:

Regulamento de Atividades e de Apoio 
Componente à Família

Preâmbulo
O presente Regulamento tem como legislação habilitante a Lei 

n.º 5/97, de 10 de fevereiro, a educação pré -escolar constitui a primeira 
etapa da educação básica, sendo complementar da ação educativa da 
família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo 

a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista 
a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário 
pelo que se aprovou o presente regulamento.

A educação pré -escolar destina -se a todas as crianças com idades 
compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico, 
tendo a Lei n.º 65/2015, de 3 de julho, consagrando a universalidade para 
todas as crianças, a partir do ano em que atinjam os 4 anos de idade.

O Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré -Escolar 
tem um elevado alcance educativo e social, decisivo para a modernização 
e desenvolvimento, orientando -se por objetivos de qualidade e pelo 
princípio da igualdade de oportunidades.

Aos municípios, para além da construção, apetrechamento e ma-
nutenção dos equipamentos educativos, cabe -lhes gerir o pessoal não 
docente e apoiar a educação pré -escolar, no domínio da alimentação e 
das atividades de animação e de apoio à família.

É, pois, no âmbito desta competência que se inscreve o atual regu-
lamento.

Artigo 1.º
Âmbito e Objeto

1 — O presente regulamento define as normas que enquadram as 
Atividades de Animação e de Apoio à Família no âmbito da Educação 
Pré -Escolar.

2 — O serviço de apoio à família compreende o acompanhamento 
das refeições, o prolongamento de horário e as atividade nas interrup-
ções letivas.

Artigo 2.º
Atividades de Animação e de Apoio à Família

1 — São consideradas Atividades de Animação e de Apoio à Famí-
lia, as que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na 
educação pré -escolar antes e/ou depois do período diário de atividades 
educativas e durante os períodos de interrupção destas, bem como o 
acompanhamento durante as refeições.

2 — As atividades que se realizam após a componente educati-
va — Prolongamento de Horário, decorrem em complementaridade 
com aquela e nas interrupções letivas, destinando -se a todas as crianças 
que frequentem os Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho 
de Alvito, cujos Estabelecimentos de Educação e de Ensino possuam o 
serviço e reúnam as necessárias condições técnicas para o efeito;

3 — As Atividades de Animação e de Apoio à Família dos estabe-
lecimentos de educação do Pré -Escolar, serão comparticipados pelos 
pais e/ou encarregados de educação nos termos do despacho conjunto 
n.º 300/97, de 9 de setembro.

4 — O presente Regulamento aplica -se nos Jardins de Infância que 
têm os Serviços de Atividades de Animação e de Apoio à Família.

Artigo 3.º
Direção Pedagógica

1 — Cabe ao Agrupamento, em articulação com o Município, e ou-
vidas as famílias, encontrar respostas adequadas à concretização destes 
serviços, o que implica a utilização de espaços adequados, tendo em 
conta os recursos existentes.

2 — As salas destinadas às atividades curriculares podem, sempre que 
necessário, ser utilizadas para as atividades de animação.

Artigo 4.º
Controlo e Gestão

1 — À Câmara Municipal cabe a gestão financeira dos serviços de 
apoio à família.

2 — Os serviços de apoio à família devem ser desenvolvidos por 
pessoal com formação adequada às funções exigidas, assistentes técnicas 
e operacionais com formação especifica e/ou currículo relevante.

3 — A gestão do pessoal e a organização do processo de forneci-
mento de refeições cabem à Câmara Municipal, com a coadjuvação 
do respetivo Agrupamento, no tocante ao controlo da sua qualidade e 
funcionamento.

4 — O pessoal não docente deve respeitar as indicações dos responsá-
veis pelo Agrupamento, em tudo o que tenha a ver com o funcionamento 
do mesmo.

5 — No final de cada ano letivo o Agrupamento deverá remeter aos 
Serviços de Educação do município um relatório das atividades desen-
volvidas e respetiva avaliação.
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Artigo 5.º
Funcionamento

1 — Cada estabelecimento de educação pré -escolar deve adotar um 
horário adequado às necessidades reais das famílias e de acordo com 
os meios disponíveis, com as alterações necessárias nas interrupções 
letivas (Natal, Carnaval, Pascoa e mês de julho).

2 — Para além da atividade letiva, cada criança apenas deverá perma-
necer o tempo estritamente necessário face às necessidades da família.

3 — Em caso de falta das assistentes que asseguram os serviços de 
apoio à família, será efetuada, sempre que possível, a sua substituição 
e na sua impossibilidade proceder -se -á à distribuição das crianças pelos 
restantes grupos, assegurando que o número limite de crianças por grupo, 
conforme estabelecido no n.º 6, não seja ultrapassado.

4 — Os serviços de apoio à família não funcionarão nos feriados e nas 
tolerâncias de ponto nacionais e municipais e durante o mês de agosto, 
reabrindo no início de setembro.

5 — Sempre que não funcione a componente educativa, por motivo 
de férias ou outro, apenas poderão frequentar os serviços de apoio à 
família as crianças inscritas nas atividades de animação.

6 — As atividades de animação e de apoio à família, funcionarão com 
o número mínimo de 5 e máximo de 25 crianças por jardim -de -infância, 
podendo essa valência vir a ser encerrada ou as crianças deslocadas 
para outras salas, sempre que se venha a verificar necessário para a 
funcionalidade e qualidade do serviço.

Artigo 6.º
Inscrições/Candidaturas

1 — O encarregado de educação pode apresentar candidatura para os 
seguintes serviços de apoio à família:

a) Alimentação e/ou;
b) Atividades de animação e de apoio à família (Prolongamento de 

Horário e Interrupções Letivas);

2 — Para efeitos do disposto n.º anterior o encarregado de educação 
deve preencher o boletim de inscrição (anexo II);

3 — Qualquer criança pode beneficiar dos serviços de apoio à família 
mencionados no n.º 1 deste artigo, desde que, cumulativamente:

a) O estabelecimento de educação pré -escolar, em que esteja oficial-
mente inscrita, reúna as condições para o seu funcionamento;

b) O solicite no ato de inscrição na educação pré -escolar junto do 
respetivo Agrupamento;

c) Comprove a necessidade dos mesmos;

4 — A necessidade de utilização das atividades de animação e de 
apoio à família deverá ser confirmada:

a) Com documento da entidade patronal, referindo o local e horário 
da atividade profissional;

b) A Inexistência de familiares disponíveis para acolhimento das 
crianças após a componente educativa:

c) Qualquer outra situação que, após análise social do agregado fa-
miliar, leve a concluir como recomendável a frequência.

5 — Até ao dia 15 de agosto deverá o Agrupamento enviar ao Município 
o pedido de inscrição de alimentação e/ou atividade de animação e de 
apoio à família, com os respetivos dados e capitação do agregado familiar.

6 — Cabe ao Município, após comunicação por escrito do Agru-
pamento nos termos do número anterior, enviar aos encarregados de 
educação informação quanto à mensalidade a pagar.

7 — No decorrer do ano letivo, os pais e encarregados de educação 
poderão efetuar, junto do Agrupamento respetivo, o pedido de inscri-
ção, com a antecedência de 10 dias, relativamente ao início do mês 
pretendido.

8 — Caso seja impossível cumprir o prazo indicado no ponto an-
terior, por motivos urgentes e alheios à vontade dos encarregados de 
educação, devidamente comprovados, deverão participar por escrito ao 
Agrupamento, implicando o pagamento do serviço, proporcionalmente 
ao número de dias frequentados no mês de ingresso.

9 — O pedido efetuado nos termos dos números anteriores será en-
viado de imediato pelo Agrupamento, após a sua receção, à Câmara 
Municipal, podendo vir a ser deferido, desde que cumprido o disposto 
no n.º 3.

Artigo 7.º
Definição de agregado familiar

1 — Para efeitos do presente Regulamento, entende -se por agregado 
familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, 
casamento ou outras situações análogas, desde que vivam em economia 
comum, nomeadamente, as pessoas que vivam em comunhão de mesa 
e habitação há mais de dois anos e tenham estabelecido uma vivência 
em comum de entreajuda ou partilha de recursos.

Artigo 8.º
Prova dos rendimentos e das despesas

1 — A prova dos rendimentos será feita, no ato de inscrição, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotocópia da declaração do IRS/IRC relativa ao ano anterior, de 
todos os elementos do agregado familiar, assim como as respetivas notas 
de liquidação (caso disponíveis) ou declaração negativa de rendimentos 
emitida pela repartição de Finanças;

b) Documentos da Segurança Social comprovativos da situação dos 
pais e/ou encarregados de educação ou outros elementos do agregado 
familiar, tais como, pensões de sobrevivência, de velhice, pensões para 
assistência a terceiros, subsídios de desemprego, de doença e rendimento 
social de inserção.

2 — Em caso de dúvida sobre a veracidade das declarações de rendi-
mento, os serviços de educação do município, procederão às diligências 
necessárias para apuramento da verdade.

Artigo 9.º
Cálculo do Rendimento Familiar

1 — O cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar será 
determinado através da aplicação da seguinte fórmula:

R = RF – D

 12N

sendo que:
R = Rendimento “per capita”;
RF = Rendimento anual ilíquido do agregado familiar;
D = Despesas fixas anuais;
N = Número de elementos do agregado familiar.

2 — Consideram -se despesas fixas anuais:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendi-

mento líquido, designadamente do imposto sobre o rendimento e da 
taxa social única;

b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição 
de habitação própria;

c) Os encargos mensais com transportes públicos;
d) As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, 

em caso de doença crónica.

3 — As despesas fixas a que se referem as alíneas b) a d) do número 
anterior serão deduzidas no limite máximo, globalmente, correspondente 
ao montante de 12 vezes a Retribuição Mínima Mensal Garantida.

Artigo 10.º
Determinação da comparticipação mensal

1 — A comparticipação financeira da família será condicionada ao 
rendimento “per capita” do agregado familiar, conforme os escalões 
de rendimento indexados à Retribuição Mínima Mensal Garantida, 
constantes da tabela A, anexo I.

2 — O valor da comparticipação financeira da família será aferido até 
ao início de cada ano letivo e será atualizado sempre que se verifiquem 
alterações nos rendimentos do agregado familiar ao longo do ano, sendo da 
responsabilidade do encarregado de educação proceder a esta atualização.

3 — A comparticipação referida na alínea anterior, será proporcional 
ao serviço que a criança beneficia, assim discriminado:

a) Período do almoço — 50 % do valor da mensalidade;
b) Período após o termo das aulas (Prolongamento de horário) — 50 % 

do valor da mensalidade;
c) Ambos os períodos — o valor total da mensalidade.

4 — O Encarregado de Educação poderá optar pelo pagamento mensal 
conforme a Tabela A do Anexo I ou pelo pagamento ao dia, neste caso 
o valor é de 0.60€ por cada dia de frequência, independentemente do 
serviço usufruído.

5 — Quando, no pedido de inscrição na componente socioeducativa, 
não sejam apresentados elementos que possibilitem o cálculo de rendi-
mento familiar, será cobrada a prestação máxima.

Artigo 11.º
Desconto familiar

1 — As famílias que tenham mais de um filho a frequentar o estabe-
lecimento de educação pré -escolar e estando a usufruir dos serviços de 
apoio à família, terão direito a uma redução de 20 % na comparticipação 
familiar mensal, independentemente do escalão onde se inserem.

2 — As crianças com necessidades educativas especiais e não in-
cluídas no escalão 1 ou 2 da tabela anexa beneficiam de um desconto de 
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50 % no preço do prolongamento de horário, caso não estejam isentas 
nos termos do mesmo quadro.

Artigo 12.º
Situações Especiais

1 — Sempre que, através de uma cuidada análise socioeconómica do 
agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade do encargo com 
a participação familiar, designadamente no caso de famílias abrangidas 
pela medida de proteção social rendimento social de inserção e/ou 
sinalizadas pelos serviços sociais da autarquia, assim como de outras 
entidades da rede social do concelho, pode ser suspenso ou dispensado 
o respetivo pagamento.

2 — O disposto no n.º 1 poderá ser despoletado pelo Agrupamento 
através do seu responsável ou pelo próprio encarregado de educação 
junto dos serviços sociais da Câmara.

3 — A suspensão ou dispensa referida no n.º 1, depende da proposta 
fundamentada, apresentada pelos serviços sociais do município, cabendo 
à Câmara a decisão final.

4 — Sempre que se verificar a alteração da situação socioeconómica 
do agregado familiar poderá ser reavaliado o processo. Para tal o encar-
regado de educação deverá fazer prova da nova situação, entregando a 
documentação necessária na secretaria do respetivo Agrupamento.

5 — Caso se venha a verificar alteração do valor da comparticipação 
conforme o disposto nos pontos anteriores, esta produzirá efeitos no mês 
seguinte à apresentação do pedido.

Artigo 13.º
Local, prazo e modo de pagamento

1 — As comparticipações familiares dos serviços de apoio à família, 
referem -se ao mês anterior àquele que a criança está a frequentar e são 
pagas no Balcão Único da Câmara Municipal de Alvito ou na Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Baronia, até ao dia 15 de cada mês.

Artigo 14.º
Redução na comparticipação familiar

1 — O valor da comparticipação mensal poderá ser reduzido de forma 
proporcional à diminuição do custo verificado, sempre que a criança não 
utilize integral e permanentemente os serviços de apoio à família.

2 — A redução da comparticipação apenas terá lugar no caso de faltas 
por um período consecutivo igual ou superior a cinco dias úteis e nas 
seguintes situações, devidamente comprovadas:

a) Se os pais ou os encarregados de educação estiverem de férias, 
desempregados ou doentes e a criança permanecer em casa;

b) Se a criança estiver doente;
c) Sempre que o estabelecimento de educação pré -escolar estiver 

encerrado por interrupções letivas, férias, obras e outros factos não 
dependentes da vontade do devedor da prestação, haverá direito à res-
petiva redução.

3 — Sempre que o referido período de faltas incida em 2 meses, a 
respetiva redução será efetuada no último mês a que tais faltas corres-
pondam.

4 — A justificação das faltas mencionadas no n.º 2, deverá ser comu-
nicada por escrito (anexo III), à assistente responsável pela criança até ao 
último dia útil de cada mês, que por sua vez comunicará ao Agrupamento 
e este, informa o Município.

5 — A redução efetuada dependerá do número de dias que a criança 
frequentou a componente, sendo a mensalidade a pagar calculada de 
acordo coma seguinte formula:

x = M × N D
em que:

X = Mensalidade a pagar;
M = Mensalidade normal;
D = 22 dias úteis;
N = Número de dias que a criança frequentou.

6 — Caso se verifique o disposto nos pontos anteriores, o encarregado 
de educação poderá efetuar o pagamento até ao dia 15 de cada mês, de 
forma a pagar o valor real do serviço prestado.

7 — Os eventuais acertos relativos às reduções referidas nos pontos 
anteriores serão efetuados no último mês de frequência do(s) serviço(s).

Artigo 15.º
Comunicação de desistência

1 — Os pais ou encarregados de educação devem participar ao Agru-
pamento, por escrito, até ao dia 15 de cada mês, a desistência, por parte 
do seu educando, da frequência dos serviços de apoio no período do 
almoço e/ou atividades de animação e de apoio à família, a qual produzirá 
efeitos no início do mês seguinte.

2 — Se os pais ou os encarregados de educação não fizerem a co-
municação a que se refere o n.º 1 do presente artigo, a comparticipa-
ção familiar continuará a ser -lhe exigida até ao momento em que o 
Agrupamento tome conhecimento formal da desistência da criança e o 
comunique à Câmara Municipal.

Artigo 16.º
Pagamentos em atraso

1 — As comparticipações não pagas serão cobradas coercivamente, 
nos termos da legislação em vigor, instaurando -se o competente processo 
de execução fiscal;

2 — No final de cada período escolar será efetuado um levantamento 
dos casos de incumprimento, que implicará a articulação com os serviços 
sociais da autarquia;

3 — A Câmara Municipal de Alvito reserva -se o direito de condi-
cionar a frequência na componente de apoio à família, sempre que 
os encarregados de educação possuam mensalidades por regularizar 
referentes a anos letivos anteriores correspondestes a qualquer menor 
do agregado familiar.

Artigo 17.º
Dúvidas e omissões

1 — As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da apli-
cação do presente Regulamento serão resolvidas pela Câmara Muni-
cipal.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

1 — O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à sua 
publicação.

5 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António João 
Feio Valério. 

 ANEXO I

Tabela A 

Refeições Prolongamento de Horário

Escalões de Abono
de Família Valor Escalões Rendimento per capita Mensalidade

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Isento de Pagamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.º Até 29.9 % da RMMG. . . . . . . . . . . . 3,00 €
2.º De 30 % até 49.9 % da RMMG . . . . . 6,00 €

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparticipa 50 % do Valor fixado pelo Ministério 
da Educação.

3.º De 50 % até 69.9 % da RMMG . . . . . 9,00 €
4.º De 70 % até 99.9 % da RMMG . . . . . 12,00 €

Sem escalão  . . . . . . . . Comparticipa 100 % do Valor fixado pelo Ministério 
da Educação.

5.º De 100 % até 129.9 % da RMMG . . . 15,00 €
6.º De 130 % até 159.9 % da RMMG . . . 18,00 €
7.º Superior a 160 % da RMMG . . . . . . . 21,00€
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 ANEXO II 

  

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
“COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA”
Ano Letivo _______ / _______ 
Jardim de Infância de ________________________________ 
I – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome Completo: _______________________________________________________ 
Data de Nascimento: ___/___/___ 
Naturalidade:_____________________________
Freguesia de:__________________________ Concelho de:__________________ 
Cartão de Cidadão n.º: ______________________________________________ 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS 
Nome do Pai: _________________________________________________________ 
Cartão de Cidadão n.º: _______________________________________________ 
BI nº: _________________de: ___ /___ /___ Arqº Identificação: ________ 
Morada: ______________________________________________________________ 
Código Postal: _______ - _______ - 
_________________________________________
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
Local de trabalho: _________________________ Horário: ________________ 
Entidade patronal: ______________________ Tel: __ __ __ __ __ __ __ __ 
Nome da mãe: ________________________________________________________
Cartão de Cidadão / B/I n.º: ________________________________________ 
Morada: _____________________________________________________________ 
Código Postal: ______-______ - ______________________________________ 
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
Entidade patronal: ______________________ Tel: __ __ __ __ __ __ __ __ 
Encarregado de Educação: Pai  Mãe  No caso de outro 
Nome:________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________ 
Código Postal: ______-______ - ______________________________________ 
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __ 
O aluno tem irmãos inscritos noutros estabelecimentos de ensino da 
rede pública, com Componente de Apoio à Família:   Sim  Não 
Nome do 
Irmão:_________________________________________________________
Escola: ______________________________________________________________ 
Nome do 
Irmão:_________________________________________________________
Escola: ______________________________________________________________ 
Em caso de acidente contactar (indicar nome e contacto telefónico, por 
ordem de prioridade): 
1 - 
Nome:______________________________________________________________
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
2 - 
Nome:______________________________________________________________
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
3 - 
Nome:______________________________________________________________
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
4 - 
Nome:______________________________________________________________
Tel.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ / Tlm: __ __ __ __ __ __ __ __
Pessoas autorizadas a recolher a criança (indicar nome, parentesco e 
contacto telefónico): 
1 - 
Nome:______________________________________________________________
Parentesco: ____________Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Tlm_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

2 - 
Nome:______________________________________________________________
Parentesco: ____________Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Tlm_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 - 
Nome:______________________________________________________________
Parentesco: _________________________Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Tlm_ _ 
_ _ _ _ _ _ _ 
II. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (assinale com x a 
opção pretendida) 
- Período do almoço – AAAF............................ Sim   Não
- Prolongamento de horário – AAAF............... Sim    Não
- Pagamento mensal – AAAF ........................... Sim   Não
- Pagamento diário – AAAF ............................ Sim   Não
III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ESTADO DE SAÚDE
Nome do médico de família: 
_______________________________________________
O Boletim Individual de Saúde: Está atualizado  Não está atualizado
Problemas de saúde: Sim  Não
Se, sim 
qual(ais)?________________________________________________________
Alergia a medicamentos: Sim  Não
Se, sim 
qual(ais)?________________________________________________________
Outro tipo de alergias: Sim  Não
Se, sim 
qual(ais)?________________________________________________________
Medicação permanente: Sim  Não
Se, sim 
qual(ais)?________________________________________________________
Grupo Sanguíneo _________________RH______________________ 
IV. DOCUMENTOS A APRESENTAR (original e fotocópia) 
Documentação a apresentar: 
 Fotocópia da declaração do IRS/IRC relativa ao ano anterior de todos 

os elementos do agregado familiar, ou da respetiva nota de liquidação 
(caso disponíveis) ou declaração negativa de rendimentos emitida pela 
repartição de Finanças 
 Comprovativo da prestação mensal do empréstimo contraído para 

aquisição de habitação própria e permanente ou da prestação da renda 
mensal;
 Comprovativo de encargos mensais com transportes públicos; 
 Comprovativo das despesas com a aquisição de medicamentos de uso 

continuado, em caso de doença crónica. 
V. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Eu, _____________________________________________ na qualidade de 
encarregado de educação de 
_____________________________________________, assumo a inteira 
responsabilidade de todas as declarações prestadas, e mais declaro que 
aceito o presente “Regulamento de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Jardim de 
Infância da rede pública do Concelho de Alvito”,
Data  ______/______/_____O Encarregado de Educação____________________ 
VI. CONFIRMAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Confirmo que o encarregado de educação apresentou original e cópia de 
todos os documentos necessários para fazer a inscrição na “Atividades 
de Animação e de Apoio à Família” e preencheu corretamente todos os 
campos deste Boletim de Inscrição. 
Data ____/____/___ O funcionário do Estabelecimento de 
Ensino__________________

 ANEXO III 

  

M U N I C Í P I O  D E  A L V I T O  
COMUNICAÇÃO DE FALTA AOS SERVIÇOS DAS
“Atividades de Animação e de Apoio à Família” 
Informo que o meu educando __________________________________________ 
(nome do aluno) n.º ______, a frequentar o Estabelecimento de 
Educação/Ensino: __________________________, não 
compareceu/comparecerá ao(s) serviço(s) de refeições/prolongamento de 
horário/atividades nas interrupções letivas (riscar o que não 
interessa) do dia ___/___/____ ao dia ___/___/____ por motivo 
de____________________________________________________________________
Considerando o estabelecido nos pontos 1 e 2 do artigo 14.º do 
Regulamento de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família nos Estabelecimentos de Educação Pré- Escolar da Rede Pública 
do Município de Alvito, venho por este meio requerer o respetiva 
redução do valor a pagar. Tomo ainda conhecimento que, estando 
reunidas as condições previstas no referido Regulamento Municipal, o 
acerto relativo à redução, será efetuado no último mês de frequência 
do(s) serviço(s).
____/____/____O Encarregado de Educação, ____________________________ 
A preencher pelos serviços 
 Cumpre o estabelecido no Regulamento  Não cumpre o estabelecido 

no Regulamento 
Declaração/Justificação médica em anexo  Sim  Não 
Destacar pelo picotado e entregar ao Encarregado de Educação 
Recebi do Encarregado de Educação de 
_____________________________________, a comunicação da falta nos dias 
_______________________________, por motivo de 
_________________________________________________.
Declaração/Justificação médica em anexo  Sim  Não 
____/____/____O/A Funcionário/a _____________________________________ 
NOTA: A justificação das faltas, é entregue à responsável pela criança até ao último dia útil de cada mês. 

 310288112 

 MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso n.º 3402/2017

1.º Loteamento do Parque Empresarial 
das Mogueiras — 4.ª Alteração

Torna -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 5, 
artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, e em conformidade com deliberação da Câmara Municipal 
proferida na reunião de 10 de fevereiro de 2017, decorrerá um período 
de consulta pública à operação urbanística relativa à 4.ª Alteração ao 
1.º Loteamento do Parque Empresarial das Mogueiras. Para o efeito, 
a Câmara Municipal fixa o prazo de quinze dias úteis, a contar do 
oitavo dia após a data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, para que todos os interessados possam prestar as informações 
e formular sugestões e ou observações, que considerem úteis no 
âmbito do respetivo procedimento. Durante o período em que estiver 
aberto o procedimento de participação, as informações, sugestões 
e ou observações devem se apresentadas, por escrito, através de 
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal para a 
seguinte morada: Praça Municipal, 4974 -003 Arcos de Valdevez. 
Em alternativa, no decorrer daquele período, as reclamações, as su-
gestões, informações, e pedidos de esclarecimento a apresentar por 
particulares poderão se efetuados por preenchimento em formulário 
próprio disponibilizado no Serviço de Planeamento e Ordenamento 
do Território do Município de Arcos de Valdevez, das 09h00 m às 
12h00 m e das 14h00 m às 16h30 m.

15 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Manuel do Amaral Esteves.

310351649 

 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 3403/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torno público que cessou a relação jurídica de emprego 
público, do seguinte trabalhador:

Arnaldo Fernando Simões Oliveira Caleiro — Carreira/Categoria 
de Assistente Operacional, posição remuneratória entre 7.ª e 8.ª e nível 
remuneratório entre 7 e 8, desligado do serviço desde 01 de janeiro de 
2017, por motivo de Aposentação.

6 de março de 2017. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria Helena 
Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

310316835 


