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REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DO VALE + EDUCAÇÃO 

ANO LETIVO DE 2018-2019 

 

PREÂMBULO 

 

As famílias, como espaço privilegiado de socialização, de realização pessoal e de 
reforço da solidariedade geracional, devem ser apoiadas e incentivadas na consecução 
do papel insubstituível que desempenham na comunidade. 

Desde 2015 que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem vindo a implementar 
faseadamente o Plano de Apoio à Família, que na prática se concretiza num conjunto 
de medidas de apoio às famílias são-brasenses nas áreas da Educação (Vale + 
Educação, em 2015), de estímulo à natalidade (Vale + Natalidade, em 2017), e da 
Saúde (Vale + Saúde, em 2017). 

Iniciada no ano letivo de 2015-2016, a medida Vale + Educação tem como objetivo 
apoiar as famílias dos alunos que cumulativamente estejam inscritos no Agrupamento 
de Escolas José Belchior Viegas e sejam residentes no concelho de São Brás de 
Alportel, na aquisição de manuais e/ou cadernos de atividades e/ou de material 
escolar nas papelarias sedeadas no concelho, estimulando assim o comércio local. 

A medida tem sido implementada de forma faseada, abrangendo no ano letivo de 
2015/2016 os alunos do 1.º ciclo, no de 2016/2017 os do 1.º e 2.º ciclos e, no de 
2017/2018, os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico público. 

 

O presente regulamento, com caracter interno, tem como objetivo regular as formas 
de atribuição do Vale + Educação, constituindo assim uma medida complementar à 
medida de gratuitidade dos manuais escolares promovida pelo atual Governo da 
República, nomeadamente ao previsto no artigo 64.º da Lei n.º 33/2018, de 15 de 
maio, que estipula que “no início do ano letivo 2018/2019 é garantido a todos os 
alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da rede pública o acesso gratuito a manuais 
escolares”. 

  

Artigo 1.º 
Lei habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo da seguinte legislação:  

a) Artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa; 

b) Alínea k) do nº 1 do artigo 33.º e alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º, ambos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
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Artigo 2.º 
Objeto 

A Câmara Municipal concede um apoio financeiro para a aquisição de manuais e/ou 
cadernos de atividades e/ou material escolar aos alunos do 1.º, 2.º e 3º ciclos do 
ensino básico público do concelho de São Brás de Alportel, mediante a atribuição de 
um vale denominado por Vale + Educação. 

 

Artigo 3.º 
Objetivo 

A atribuição do Vale + Educação por parte da Câmara Municipal visa promover o 
combate à pobreza e à exclusão social das famílias e das crianças em particular, 
promovendo a igualdade no acesso aos direitos e a promoção da igualdade de 
oportunidades, e o estímulo à motivação e melhoria da qualidade no ensino, 
nomeadamente no 1.º, 2.º e 3º ciclos, e ao mesmo tempo contribui para a economia 
local. 

 

Artigo 4.º 
Destinatários 

 
1. O Vale + Educação é atribuído aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos matriculados no 
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas para o ano letivo 2018/2019, e com 
residência oficial comprovada no concelho de São Brás de Alportel. 
 
2. O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas procede, antes do início do ano 
letivo, à elaboração da lista dos alunos que cumprem os requisitos definidos no 
número anterior, que a disponibilizará, em tempo útil, à Câmara Municipal de São Brás 
de Alportel. 

 

Artigo 5.º 
Montantes 

 
1. Tendo em consideração que o artigo 64.º da Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, 
contempla a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os estudantes do 1.º e 
2.º ciclos do ensino básico, os montantes de incentivo concedidos para cada aluno/a 
para todo o ano letivo de 2018/2019 são de: 

a) € 20,00 (vinte euros) para o 1.º e 2º ciclos; 

b) € 30,00 (trinta euros) para o 3.º ciclo. 
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2. A Câmara Municipal apenas suporta até ao valor definido em cada um dos vales 
sendo que qualquer acréscimo deve ser suportado pelo respetivo portador. 

3. O Vale + Educação é desdobrado em dois montantes de valor individual equivalente 
a metade do apoio para o respetivo ciclo do ensino básico (2 x € 10,00 para o 1.º e 2.º 
ciclos; 2 x € 15,00 para o 3.º ciclo), que são levantados em simultâneo. 

 

Artigo 6.º 
Utilização 

O Vale + Educação é utilizado exclusivamente nas papelarias existentes no concelho e 
para a aquisição de manuais e/ou cadernos de atividades e/ou material escolar 
constantes em lista a ser disponibilizada no início do ano letivo pelo Agrupamento de 
Escolas José Belchior Viegas. 

 

Artigo 7.º 
Validade 

O Vale + Educação é válido desde o início oficial do ano letivo de 2018/2019, a ser 
definido pela tutela da área da Educação, até à data de 30 de outubro de 2018. 

 

Artigo 8.º 
Levantamento 

 
1. O Vale + Educação pode ser levantado no edifício sede da Câmara Municipal, junto 
do Gabinete de Apoio à Presidência, nos dias úteis das 09h00m às 17h00m, e no 
período definido no artigo anterior, devendo o/a encarregado/a de educação fazer 
prova dessa condição, mediante apresentação do seu cartão de cidadão/bilhete de 
identidade e do cartão de cidadão do/a aluno/a. 
 
2. Ao/À encarregado/a de educação será entregue o Vale + Educação o qual deverá 
ser utilizado nas papelarias para efeitos de aquisição dos artigos escolares. 
 
3. O/A encarregado/a de educação confirma a receção do Vale + Educação mediante 
assinatura em impresso próprio. 
 

 

Artigo 9.º 
Apresentação nas papelarias 

1. O Vale + Educação deve ser entregue na papelaria para posteriormente constituir 
documento válido para efetivação do pagamento da Câmara Municipal à mesma, 
juntamente com a correspondente fatura. 
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2. Os manuais e/ou cadernos de atividades e/ou material escolar a adquirir com o 
Vale + Educação, junto das papelarias, devem cingir-se à lista disponibilizada pelo 
Agrupamento de Escolas. 

3. O/A encarregado/a de educação confirma mediante assinatura em documento 
disponibilizado às papelarias pela autarquia, a aquisição dos manuais e/ou cadernos de 
atividades e/ou material escolar, bem como o montante correspondente. 

 

Artigo 10.º 
Pagamento do Vale + Educação 

1. O pagamento dos manuais e materiais escolares pela Câmara Municipal às 
papelarias locais ocorre mediante a apresentação conjunta dos Vale + Educação e das 
correspondentes faturas descriminadas com uma periodicidade quinzenal, e será 
efetuado com um prazo de pagamento de 30 dias. 

2. O prazo limite de entrega de faturas na Câmara Municipal para efeitos de 
pagamento às papelarias locais é até ao dia 21 de novembro de 2018. 

 

Artigo 11.º 
Avaliação e Fiscalização 

1. A Câmara Municipal pode, em qualquer altura, requerer ou diligenciar pela obtenção, 
por qualquer meio, de prova idónea, comprovativa da veracidade das declarações 
apresentadas. 

2. A comprovada prestação de falsas declarações implica a respetiva participação 
criminal. 

3. Nos casos omissos e para dirimir qualquer dúvida suscitada na interpretação do 
presente regulamento, competirá à Câmara Municipal a respetiva análise e 
correspondente decisão. 

 

Artigo 12.º 

Vigência 

As presentes normas vigoram no ano letivo 2018/2019. 

 

Aprovado em reunião de Câmara de 24 de julho de 2018.  

 


