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NORMAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA FREQUÊNCIA DOS CENTROS DE 

ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL 

 

 

A Câmara Municipal de Sesimbra apoia famílias de contexto socioeconómico 

fragilizado, através da integração das crianças em actividades de animação 

socioeducativas, as quais são dinamizadas por entidades do concelho que 

promovem essa oferta, com o objectivo de prevenir a exclusão social, bem 

como de promover o sucesso escolar. 

O apoio às famílias na tarefa educativa constitui uma necessidade elementar, 

que se deve pautar pelo princípio da igualdade de oportunidades no acesso à 

educação, contribuindo para o melhor desenvolvimento social, educativo e de 

cidadania das crianças, bem como para a prevenção do insucesso e abandono 

escolar. 

O município de Sesimbra tem tido como objetivo, neste âmbito, apoiar as 

famílias na criação de condições de autonomia e socialização para a criança, 

tendo em vista a sua integração equilibrada na vida em sociedade e 

preparando-a para uma escolaridade bem-sucedida. 

Importa, assim, definir e regular os termos do apoio a conceder, bem como os 

critérios de acesso, com vista a garantir resposta às famílias com efectiva 

necessidade. 

 

Artigo 1.º 

Legislação habilitante 

As presentes normas de apoio às famílias para frequência de centros de 

atividades de tempos livres no âmbito da ação social são elaboradas ao abrigo 

do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, do disposto na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 

25/2015, de 30 de março. 
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Artigo 2.º 

Âmbito 

1. As presentes normas visam regular e definir os termos do apoio a conceder 

às famílias para que estas possam integrar as crianças nos centros de 

atividades de tempos livres, privilegiando a integração de crianças em contexto 

socioeconómico fragilizado, garantindo-lhes um espaço físico adequado e as 

condições inerentes ao apoio de alunos do 1.º ciclo, as quais são promovidas 

por instituições locais entidades sem fins lucrativos, nomeadamente instituições 

particulares de solidariedade social, e associações de pais, desde que 

devidamente constituídas nos termos da lei e que tenham por objeto a 

dinamização de atividades de tempos livres. 

 

2. O apoio considerado no número anterior, poderá, em circunstâncias que a 

Câmara Municipal de Sesimbra entenda de maior conveniência e de acordo 

com os critérios definidos nas presentes normas, ser concedido a crianças que 

frequentem atividades de tempos livres dinamizadas por associações de pais 

em espaços escolares ou por instituições particulares de solidariedade social. 

 

3. Para efeitos dos números anteriores, consideram-se centros de atividades 

de tempos livres os que se destinam a assegurar o acompanhamento das 

crianças em idade de frequência do 1.º ciclo do ensino básico e que visam a 

ocupação dos seus tempos não letivos. 

 

 

Artigo 3.º 

Objecto 

O regime estabelecido no presente documento aplica-se às famílias que 

pretendem beneficiar dos apoios aqui previstos. 
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Artigo 4.º 

Objectivo 

1. Os centros de atividades de tempos livres desempenham uma importante 

função de apoio às famílias, dinamizando um conjunto de atividades de 

carácter lúdico-pedagógico que proporcionam às crianças experiências que 

contribuem para o seu crescimento, satisfazendo as suas necessidades de 

ordem cognitiva, afetiva e social.  

2. Para a prossecução dos objectivos enunciados no número anterior, 

considera-se que um centro de atividades de tempos livres deverá cumprir os 

seguintes requisitos: 

a) Dispor de condições físicas adequadas às características e número de 

crianças que a frequentam; 

b) Dispor de equipamentos e materiais lúdico-educativos qualitativa e 

quantitativamente adequados ao número de crianças e respetivas 

idades; 

c) Proporcionar um conjunto de atividades integradas em que as crianças 

possam participar livremente, considerando as características dos 

grupos e tendo como base o respeito pela individualidade de cada um; 

d) Dispor de pessoal em número suficiente e com adequada formação, 

sendo recomendável que de entre o pessoal técnico especializado se 

verifique a presença de um educador e/ou animador com formação na 

área pedagógica para cada grupo de 25 crianças. 

 

 

Artigo 5.º 

Critérios de atribuição de apoio 

1. O apoio a conceder aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico no âmbito das 

presentes normas, para a frequência dos centros de atividades de tempos 

livres, destina-se a crianças abrangidas pelo escalão A relativo à ação social 
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escolar do 1.º ciclo, desde que estejam incluídas numa das seguintes 

situações: 

 

a) Alunos com processo de promoção/proteção a decorrer na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Sesimbra; 

b) Alunos com necessidades educativas especiais ao abrigo do Decreto-lei 

n.º 3/2008, de 7 de Janeiro; 

c) Alunos oriundos de agregados familiares abrangidos pelo Rendimento 

Social de Inserção (RSI); 

d) Alunos cujos pais se encontrem ambos em situação de desemprego, 

quando devidamente comprovado e autenticado; 

e) Alunos portadores de doença oncológica; 

f) Alunos a cargo de Instituições (ou outro organismo detentor da tutela), 

devendo este apresentar comprovativo da situação do aluno através de 

documento autenticado.  

 

 

Artigo 6.º 

Pedido de apoio 

1. O pedido de comparticipação para a frequência do centro de atividades de 

tempos livres deverá ser acompanhado de relatório técnico comprovativo da 

situação do aluno, emitido pela IPSS ou outra entidade responsável. 

2. A definição do escalão A será efetuada ao abrigo das Normas e critérios 

para concessão de auxílios económicos do 1.º ciclo, sendo para o efeito 

obrigatória a candidatura à ação social escolar através do preenchimento do 

impresso próprio. 

3. Os alunos abrangidos pelo subsídio de integração durante o período das 

pausas letivas nomeadamente natal, carnaval, páscoa e período de férias (até 

31 de Julho) beneficiarão da refeição nos centros de atividades de tempos 

livres. 
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 4. A candidatura ao apoio financeiro é feita através de formulário a facultar 

pela Câmara Municipal de Sesimbra, o qual deverá dar entrada nos respectivos 

serviços, devidamente preenchido, impreterivelmente até ao final do mês de 

Setembro, acompanhado do relatório social, bem como dos demais 

comprovativos da situação sócio económica da família que se candidata ao 

apoio, nomeadamente (recibos de vencimento de ambos os progenitores, 

declaração e nota de liquidação do IRS). 

5. Excepcionalmente, poderão ser aceites, candidaturas de alunos transferidos 

de escolas de outros concelhos, acompanhadas do comprovativo de 

transferência, contudo sem efeitos retroactivos.  

 

Artigo 7.º 

Comparticipação financeira 

1. Para efeitos dos artigos anteriores, às crianças que se integrem nos critérios 

ora definidos, a autarquia comparticipará a sua frequência nos centros de 

atividades de tempos livres, com a verba mensal de € 50 (cinquenta euros) por 

criança. 

2. A referida comparticipação será diretamente entregue pela autarquia à 

entidade promotora de centro de atividades de tempos livres onde a criança se 

encontra inscrita. 

3. A comparticipação da Câmara Municipal de Sesimbra não excederá os 11 

meses por ano. 

 

Artigo 8.º 

Casos omissos 

Todos os casos omissos são resolvidos pela Câmara Municipal. 

 

 

Artigo 9.º 

Disposições Finais 
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1. A Câmara Municipal de Sesimbra solicitará esclarecimentos sempre que 

necessite, obrigando-se a entidade em causa a fornecer as informações 

consideradas úteis à avaliação do caso em apreço. 

2. A Câmara Municipal de Sesimbra reserva-se o direito de suspender os 

apoios, caso se verifiquem situações que ponham em causa o correto 

funcionamento das atividades de tempos livres, incumprimento quer das 

presentes normas, quer do protocolo estabelecido com as entidades 

promotoras dessas atividades. 

 

 

Artigo 10.º 

Revogação 

Com a entrada em vigor das presentes normas, são revogadas as normas 

aprovadas na reunião de Câmara Nº 8616 de 08 de Junho de 2016. 

 

Artigo 12.º 

Entrada em vigor 

As presentes normas entram em vigor nos 10 (dez) dias após a sua publicação 

em edital. 

 

 

 

 

 

 


