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Parte I | Cláusulas Jurídicas 

Cláusula 1.ª 

Objeto do procedimento 
1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestação de serviços para o 

desenvolvimento das atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º CEB (CAF’s | 

Componente de Apoio à Família) antes e depois das componentes do currículo e das atividades de 

animação (AAAF’s | Atividades de Animação e de Apoio à Família) que, se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário das atividades 

educativas, e de acordo com a Portaria n.º 664-A/2015, de 24 de agosto de 2015 e demais legislação em 

vigor. 

2. A presente prestação de serviços contempla a dinamização de atividades de carácter facultativo e de 

natureza iminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam nos seguintes domínios:  

AAAF | Atividades de Animação e de Apoio à Família para os alunos do ensino pré-escolar 

CAF’s – Componente de Apoio à Família para os alunos do 1.º CEB 

3. A prestação de serviços cumprirá com as especificações técnicas constantes da Parte II do presente 

Caderno de Encargos e respetivos anexos. 

Cláusula 2.ª 
Valor do contrato 

O valor máximo que a entidade adjudicante está disposta a pagar é de 30.000,00€ (trinta mil euros), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido e em 10 prestações sucessivas com 

início no mês de Setembro de 2019 e términus no mês de Junho de 2020. 

 

Cláusula 3.ª 
Contrato 

1. O contrato que será reduzido a escrito, é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus 

anexos. 

2. O contrato a celebrar integra, ainda, os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado no contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo n.º 
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99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo n.º 

101.º desse mesmo diploma legal. 

5. Além dos documentos indicados no n.º 2, o adjudicatário obriga-se também a respeitar, as normas, 

especificações e homologações em vigência e no que lhe seja aplicável. 

 

Cláusula 4.ª 
Duração do contrato 

1. O contrato terá a duração correspondente ao ano letivo 2019/2020, de acordo com o calendário escolar 

fixado pelo Ministério da Educação, e vigorará desde a data da sua assinatura, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 5.ª 
Disposições gerais 

1. A anteceder o início da prestação do serviço será efetuada uma reunião entre as partes envolvidas 

nomeadamente Município, Agrupamento de Escolas e Entidade Adjudicatária, para que sejam articulados 

os devidos aspetos, fundamentais e relevantes, para uma adequada execução do serviço.  

2. No decurso da prestação do serviço serão realizadas reuniões entre as partes envolvidas, 

nomeadamente Município, Agrupamento de Escolas e Entidade Adjudicatária, de forma a avaliar e 

concertar eventuais alterações e ajustes. 

3. No decurso da prestação do serviço, a Entidade Adjudicante poderá vir a efetuar, de forma ocasional, o 

acompanhamento do serviço no terreno, sempre que o entender e sem necessidade de aviso prévio.  

 

Cláusula 6.ª 
Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos ou nas 

cláusulas contratuais, decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações principais: 

a) Dinamizar as CAF’s para os alunos do 1.º CEB e as AAAF’s para os alunos do enino pré-escolar 

do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, conforme resulta da Portaria n.º 644-

A/2015, de 24 de agosto e demais legislação; 

b) Proporcionar atividades de ocupação de tempos livres aos alunos inscritos, colaborando 

estreitamente com a escola e com a família, numa partilha de cuidados e responsabilidades em 

todo o processo educativo de cada criança; 

c) Assegurar a qualidade pedagógica das atividades que promovam o desenvolvimento integrado 

e saudável das crianças que estejam inscritas nas atividades de ocupação de tempos livres; 

d) Informar mensalmente o Coordenador do Centro Escolar e os serviços de Ação Social do 

Município, do registo de presença dos alunos que frequentam o ATL, bem como, o horário do 

mesmo;  

e) Reunir trimestralmente com o coordenador do Centro Escolar de forma a articular o trabalho 

desenvolvido e a desenvolver; 

f) Articular com o Agrupamento de Escolas a elaboração do Projeto Pedagógico e o respetivo 

Plano Anual de Atividades a desenvolver no presente ano letivo; 
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g) Elaborar e entregar ao Município e ao Agrupamento de Escolas, o regulamento das atividades 

de ocupação de tempos livres, com a indicação dos preços a praticar ao longo do ano; 

h) Garantir os recursos, nomeadamente os humanos para que as crianças inscritas nas atividades 

de tempos livres sejam monitorizadas e acompanhadas por profissionais qualificados, quer no 

espaço exterior ou interior, zelando pela qualidade do serviço prestado e a segurança das 

crianças; 

i) Elaborar e enviar ao Agrupamento de Escolas um relatório trimestral de avaliação das 

atividades realizadas a ser entregue até ao 5º dia útil após o último dia de aulas de cada período 

letivo de forma a ser apresentado em Conselho Pedagógico e/ou em Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas; 

j) Participar nas atividades que envolvam a comunidade educativa, colaborando para um clima de 

cooperação e colaboração na vida escolar; 

k) Manter as instalações que lhe forem disponibilizadas devidamente limpas e em condições de 

higiene e de segurança, nomeadamente as salas utilizadas para o desenvolvimento das 

atividades de ocupação dos tempos livres;  

l) Solicitar, com a antecedência de pelo menos 5 dias úteis, ao Coordenador do Centro Escolar, 

com conhecimento Direção do Agrupamento, a autorização sempre que necessário para o 

acesso às instalações escolares, fora do horário habitual das atividades de ocupação dos tempos 

livres. 

Cláusula 7.ª 
Informação e sigilo 

1. O Cocontratante deve prestar ao Contraente Público todas as informações que este lhe solicitar e que 

sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente público satisfazer 

os pedidos de informação formulados pelo Cocontratante e que respeitem a elementos técnicos na sua 

posse cujo conhecimento se mostre necessário à execução do contrato. 

2. O Contraente Público e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos 

termos da lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato.  

3. O Adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus funcionários venham a ter 

conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.     

 

Cláusula 8.ª 
Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pelo Município de Vila Nova de Poiares, nos termos das cláusulas anteriores, 

deverão ser pagas após a receção das respetivas faturas, no prazo de 30 dias, as quais só poderão ser 

emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do disposto no n.º 1, a obrigação considerar-se-á vencida com a prestação do serviço 

efetuado. 

3. Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores indicados 

nas faturas, deverá este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão 

de nova fatura corrigida. 
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4. Desde que devidamente emitidas as faturas e observado o disposto no n.º 1, os pagamentos serão 

efetuados através de meio mais conveniente ao contraente público, preferencialmente através de 

transferência bancária.  

Cláusula 9.ª 
Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Vila Nova de Poiares, poderá 

exigir ao prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a seguinte 

fórmula:  

 P= Fs x € 100 (cem euros), em que: 

  P = ao valor da penalidade 

  Fs = ao número de atividades em falta nos domínios em causa 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Vila 

Nova de Poiares poderá exigir a este, o pagamento de uma pena pecuniária, que não poderá ser superior a 

20 % do preço contratual.  

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Vila Nova de Poiares terá em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e 

as consequências do incumprimento. 

4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Vila Nova de 

Poiares exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 10.ª 
Força maior 

1. A não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior não será havida como incumprimento, pelo que não deverão, nesses casos, ser impostas 

penalidades ao prestador de serviços.  

2. Entende-se como casos de força maior o conjunto de circunstâncias que impossibilitem a realização 

pontual das prestações, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data 

da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.    

3. Desde que verificados os requisitos do número anterior poderão constituir casos de força maior, entre 

outros, os tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

4. Não constituirão casos de força maior: 

a) As determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou de 

outra forma resultantes do incumprimento, pelo prestador de serviços, de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

b) As manifestações populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo prestador de 

serviços; 

c) Os incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços, cuja causa, 

propagação ou proporções se devam à culpa ou negligência deste ou ao incumprimento de normas 

de segurança; 
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d) As avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços, não resultantes de 

sabotagem; 

e) Os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

5. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deverá ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

 

Cláusula 11.ª 
Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o Município de Vila Nova 

de Poiares poderá resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar, de 

forma grave ou reiterada, qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes 

casos: 

a) Se não forem cumpridas as especificações técnicas estabelecidas no presente caderno de encargos; 

b) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades; 

c) Interrupção da prestação de serviços por facto imputável ao adjudicatário; 

d) Não cumprimento das obrigações principais previstas na cláusula 6.ª do presente caderno de 

encargos. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exercer-se-á mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determinará a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja 

determinado pelo contraente público.  

3. A resolução do contrato não invalida o direito a qualquer ação que venha a ser interposta por parte do 

Município de Vila Nova de Poiares com vista à justa indemnização por perdas e danos eventualmente 

sofridos com o incumprimento do contrato. 

 

Cláusula 12.ª 
Seguros 

1. Serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todas as obrigações relativas ao pessoal utilizado 

na prestação de serviços, assim como, o cumprimento de toda a legislação aplicável, nomeadamente, aquela 

relativa à celebração de seguros de acidentes de trabalho, ao cumprimento do horário de trabalho e à 

contratação de trabalhadores imigrantes, bem como a legislação relativa à celebração de seguros de 

responsabilidade civil.  

2. O Município de Vila Nova de Poiares poderá, sempre que entender conveniente, exigir prova da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o prestador de serviços 

fornecê-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

Cláusula 13.ª 
Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.  
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Cláusula 14.ª 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 

dependerá da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula 15.ª 

Responsabilidade 
1. O prestador de serviços responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos sofridos pelo 

Município de Vila Nova de Poiares, seus trabalhadores ou terceiros, em consequência da prestação de 

serviços, devendo, para tal, celebrar os necessários contratos de seguros, conforme disposto na cláusula 

13ª. 

2. Se o Município de Vila Nova de Poiares tiver que assumir a indeminização de prejuízos que, nos termos 

do presente caderno de encargos, são da responsabilidade do adjudicatário, este indemnizá-lo-á em todas 

as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver que suportar, assistindo àquele Município o 

direito de regresso das quantias que tiver pago ou que tiver que pagar. 

3. O Município de Vila Nova de Poiares não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo 

adjudicatário, salvo culpa comprovada dos trabalhadores daquele Município, no exercício das respetivas 

funções. 

Cláusula 16.ª 
Comunicação e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deverá ser comunicada à outra 

parte.  

Cláusula 17.ª 
Gestor do contrato 

1. Em cumprimento do disposto no artigo n.º 290, do Código dos Contratos Públicos, o órgão competente 

para a decisão de contratar designará, previamente à respetiva outorga, o gestor do contrato que terá por 

função o acompanhamento permanente da sua respetiva execução. 

2. O Município de Vila Nova de Poiares pode substituir, a qualquer momento, o gestor do contrato, 

tornando-se essa substituição válida e eficaz por mera comunicação ao adjudicatário. 

3. Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execução do contrato, não existindo, no 

momento em que é assumida a decisão de contratar, qualquer delegação de competências em seu benefício.  

4. A ação do gestor de contrato exerce-se sem qualquer conflito de competências com os poderes de 

fiscalização e de direção da execução do contrato, aos quais está sujeito o adjudicatário. 

 

Cláusula 18.ª 
Regulamento de proteção de dados pessoais 

1. O adjudicatário obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposições legais aplicáveis em matéria de 

tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (“Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados”) e demais legislação comunitária e nacional aplicável, em relação a todos os dados 

pessoais a que aceda no âmbito ou para efeitos da prestação dos Serviços, nomeadamente, dados pessoais 

de clientes, trabalhadores, colaboradores e prestadores de serviços da entidade adjudicante.  

2. As partes reconhecem e aceitam que, relativamente a todos os dados pessoais a que o adjudicatário tiver 

acesso ou lhe forem transmitidos pela entidade adjudicante para efeitos da prestação dos serviços: 

a) A entidade adjudicante atuará na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados (tal como 

definido no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), determinando as finalidades e os 

termos do tratamento desses dados pelo adjudicatário; 

b) O adjudicatário atuará na qualidade de entidade subcontratante (tal como definido no 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), tratando os dados pessoais em estrita observância 

das instruções do responsável pelo tratamento desses dados; 

3. O adjudicatário compromete-se, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, 

apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou, por qualquer outra pessoa, colocar à disposição de 

terceiros os dados pessoais a que tiver acesso ou lhe forem transmitidos pelo responsável do tratamento 

de dados ao abrigo do presente procedimento, sem que para tal tenha sido expressamente instruído, por 

escrito, por aquela responsável ou pelos titulares dos dados no exercício dos seus respetivos direitos. 

4. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente Caderno de encargos, o adjudicatário obriga-

se a cumprir rigorosamente o disposto na legislação aplicável em matéria de tratamento de dados pessoais 

e nomeadamente a: 

a) Tratá-los apenas de acordo com as instruções da entidade adjudicante, única e exclusivamente, 

para efeitos da presente prestação dos serviços, cumprindo-se as obrigações estatuídas sobre 

proteção de dados; 

a) Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer 

questão relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do Contrato e manter 

a entidade adjudicante informada em relação ao tratamento de dados pessoais; 

b) Prestar assistência à entidade adjudicante tendo em conta a natureza do tratamento e a informação 

ao seu dispor, no sentido de assegurar as obrigações referentes à notificação de violações de dados 

pessoais, designadamente através da comunicação sempre que que possível até 72 horas 

subsequentes ao da ocorrência,  de qualquer violação de dados pessoais que ocorra, prestando 

ainda colaboração à entidade adjudicante na adoção de medidas de resposta ao incidente, na 

investigação do mesmo e na elaboração das notificações que se mostrem necessárias nos termos da 

lei; 

c) Não comunicar dados pessoais a terceiros e a prestadores de serviços não autorizados ou não 

indicados pela entidade adjudicante; 

d) Consoante a escolha da entidade adjudicante ou do titular, eliminar ou devolver os dados pessoais 

no momento da cessão do Contrato, apagando quaisquer cópias existentes, exceto se a conservação 

ou a transmissão dos dados for exigida por lei; 

e) Manter registos das atividades de tratamento de dados realizadas em nome da entidade 

adjudicante ao abrigo do presente procedimento segundo os requisitos previstos na lei; 
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f) Cumprir todas as demais disposições legais no que respeita ao registo, transmissão ou qualquer 

outra operação de tratamento de dados pessoais previstas na lei; 

g) Disponibilizar ao responsável pelo tratamento dos dados todas as informações necessárias para 

demonstrar o cumprimento das obrigações previstas na lei no respetivo âmbito e facilitar e 

contribuir para as auditorias, inclusive as inspeções conduzidas pelo responsável pelo tratamento 

ou por outro auditor por este mandatado; 

h) Assegurar que o pessoal autorizado a tratar de dados pessoais assume um compromisso de 

confidencialidade e que conhece e se compromete a cumprir todas as obrigações aqui previstas. 

5. O adjudicatário obriga-se a pôr em prática as medidas técnicas e de organização necessárias à proteção 

dos dados pessoais tratados  

6. As medidas a que se refere o número anterior devem garantir um nível de segurança adequado em 

relação aos riscos que o tratamento de dados apresenta, à natureza dos dados a proteger e aos riscos, de 

probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades das pessoas singulares. 

7. O adjudicatário concorda com o acesso aos dados pessoais tratados ao abrigo do presente Contrato será 

estritamente limitado ao pessoal que necessitar de ter acesso aos mesmos para efeitos de cumprimento das 

obrigações aqui assumidas pelo adjudicatário. 

8. O adjudicatário obriga-se a comunicar ao responsável pelo tratamento dos dados qualquer situação que 

possa afetar o tratamento dos dados pessoais ou de algum modo dar origem ao incumprimento das 

disposições legais em matéria de proteção de dados, devendo ainda tomar todas as medidas necessárias e 

ao seu alcance para a fazer cessar de imediato. 

9. O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante vier a incorrer em 

consequência do tratamento, por si ou pelo seu pessoal, de dados pessoais ou em violação das normas 

legais aplicáveis e ao disposto no presente Contrato, quando tal violação seja imputável ao adjudicatário  

 

Cláusula 19.ª 
Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 20.ª 
Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação em vigor. 
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Parte II– Cláusulas Técnicas 
Cláusula 1.ª 

Objeto do procedimento 
1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestação de serviços para o 

desenvolvimento das atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º CEB (CAF’s | 

Componente de Apoio à Família) antes e depois das componentes do currículo e das atividades de 

animação (AAAF’s | Atividades de Animação e de Apoio à Família) que, se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário das atividades 

educativas, e de acordo com a Portaria n.º 664-A/2015, de 24 de agosto de 2015 e demais legislação em 

vigor. 

2. A presente prestação de serviços contempla a dinamização de atividades de carácter facultativo e de 

natureza iminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam nos seguintes domínios:  

   AAAF | Atividades de Animação e de Apoio à Família para os alunos do ensino pré-escolar nos 

seguintes estabelecimentos: 

 Jardim-de-infância de Arrifana (2 recursos humanos) 

o Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

o Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

 Jardim-de-infância de São Miguel (2 recursos humanos) 

o Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

o Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

   CAF’s – Componente de Apoio à Família para os alunos do 1.º CEB nos seguintes estabelecimentos: 

 EB1 de Santo André (1 recurso humano) 

o Horários: 7h30m – 9h00m e das 17h15m às 19h00m 

 EB1 de São Miguel (2 recursos humanos) 

o Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

o Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

 EB1 de Arrifana (2 recursos humanos) 

o Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

o Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

 

Cláusula 2.ª 
Plano de colocação dos recursos humanos 

1. Com uma antecedência mínima de 15 dias em relação à data de início das atividades, o adjudicatário 

deve entregar ao Municípios de Vila Nova de Poiares e ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 

em suporte digital, a lista de afetação dos recursos humanos afetos às CAF’s e AAAF’s. 

2. O adjudicatário fica obrigado a proceder, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares e o Município de Vila Nova de Poiares, à substituição recursos humanos, sempre que, de modo 

comprovado, se verifique a sua inadaptação ou incapacidade para desenvolver a sua atividade de forma 

adequada, quer sob o ponto de vista pedagógico quer no âmbito da relação pedagógica ou do sistema de 

inter-relações.  
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3. Em caso de falta ou impedimento pontual de algum recurso humano, o adjudicatário terá de assegurar a 

sua substituição, sob pena de lhe poder ser exigido o pagamento de uma pena pecuniária, de acordo com o 

previsto na cláusula 9.ª das cláusulas jurídicas do presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 3.ª 
Remuneração dos recursos humanos 

O adjudicatário fica obrigado a cumprir com o valor das remunerações dos recursos humanos afetos às 

respostas CAF’s e AAAF’s bem como todo o processo burocrático daí inerente. 

Cláusula 4.ª 
Atividades 

1. A prestação de serviços englobará atividades diárias de acordo com o estipulado nos Anexos Técnicos 

do presente Caderno de Encargos. 

2. As atividades devem salvaguardar o tempo diário de interrupção da componente curricular e de recreio. 

3. Durante o período de vigência do contrato, em situações excecionais, tais como greves, as atividades 

decorrerão no período correspondente ao período antes, durante e pós componente do currículo e letiva, 

nomeadamente 7h30m – 19h00m, com uma hora de almoço desencontrada entre os dois elementos afetos 

à resposta. 

Cláusula 5ª 
Locais de funcionamento das atividades 

As atividades decorrerão nos Centros Escolares nomeadamente no Centro Escolar de Santo André, Centro 

Escolar de São Miguel e Centro Escolar de Arrifana, em espaços da comunidade ou outros locais que 

apresentem melhores condições ao seu desenvolvimento. 

 

Cláusula 6.ª 
Orientações programáticas e supervisão pedagógica 

1. A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das CAF’s e AAAF’s é competência do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, em especial dos professores/educador titulares de 

turma. 

2. A contratação do serviço inclui a participação dos recursos humanos em reuniões de avaliação e outras 

convocadas pela Direção do referido Agrupamento de Escolas, assim como a articulação com o 

professor/educador titular de turma.     

3. O adjudicatário fica obrigado a entregar, quer ao Município de Vila Nova de Poiares quer ao 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, uma planificação anual das atividades. 

 
 
 

Cláusula 7.ª 
Formação, avaliação e monitorização das atividades 

1. O adjudicatário é responsável pela qualidade das atividades. 

2. O adjudicatário assegurará todos os meios indispensáveis à execução de um plano de formação contínua 

e de acompanhamento das atividades, ao longo do ano letivo, devendo indicar o mesmo na proposta. 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
CÂMARA MUNICIPAL 

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares 
Tel: 239420850 | Fax: 239421800 | Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

 

 

13 

CAF’s – Componente de Apoio à Família |  AAAF’s – Atividades de Animação e de Apoio à Família  
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES 

 ANO LETIVO 2019|2020 

3. O adjudicatário fica, ainda, obrigado a entregar ao Município de Vila Nova de Poiares e Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares um relatório de avaliação das atividades, referente a cada período letivo, 

que obedeça ao modelo a fornecer por este, que incidirá sobre os seguintes itens: 

a) Taxa de frequência /assiduidade das sessões por parte dos alunos; 

b) Grau de satisfação dos alunos obtido através da realização de inquéritos junto dos alunos, dos 

professores e dos encarregados de educação, em cada período letivo; 

c) Apreciação das condições logísticas de funcionamento; 

d) Apreciação da supervisão e articulação pedagógica; 

e) Recomendações gerais.   

Cláusula 8.ª 
Acidentes envolvendo alunos 

1. Os acidentes ocorridos no local e durante as atividades, bem como em trajeto para e de volta destas, 

ainda que realizada fora do espaço escolar, nomeadamente no âmbito de parcerias, serão cobertos pelo 

seguro escolar, nos termos legais. 

2. O coordenador de cada Centro Escolar deverá comunicar de imediato os acidentes ocorridos nas 

condições descritas no número anterior à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e à Direção do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. 
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ANEXOS TÉCNICOS 

 
 
 

1. Duração diária das atividades por Escolas de Ensino Básico e Jardins-de-infância: 

EB1 de Santo André 
CAF’s | Componente de Apoio à 

Família 

EB1 de Santo André (1 recurso humano) 

Horários: 7h30m – 9h00m e das 17h15m às 19h00m 

Jardim de infância de Vila Nova de Poiares 
AAAF’s | Atividades de Animação e de 

Apoio à Família 
Não se Aplica 

EB1 de São Miguel 

CAF’s | Componente de Apoio à 

Família 

EB1 de São Miguel (2 recursos humanos) 

Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

Jardim-de-infância de São Miguel 

AAAF’s | Atividades de Animação e de 

Apoio à Família 

Jardim-de-infância de São Miguel (2 recursos humanos) 

Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

EB1 de Arrifana 

CAF’s | Componente de Apoio à 

Família 

EB1 de Arrifana (2 recursos humanos) 

Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

Jardim-de-infância de Arrifana 

AAAF’s | Atividades de Animação e de 

Apoio à Família 

Jardim-de-infância de Arrifana (2 recursos humanos) 

Horário 1: 7h30m – 10h00m e das 15h00m às 19h00m 

Horário 2: 8h00m – 10h00m e das 14h30m às 19h00m 

 

 

2. Número de alunos, por ano de escolaridade matriculados em cada uma das Escolas do 1.º CEB: 

 Ano de escolaridade N.º de alunos 

EB1 de Vila Nova de Poiares 

1.º ano 15 

2.º ano 18 

3.º ano  23 

4.º ano 19 

 

EB1 de São Miguel 

1.º ano 16 

2.º ano (1.º ano 8 + 2.º ano 9) 17 

3.º ano 21 

4.º ano 18 
 

EB1 de Arrifana 

1.º ano 7 

2.º ano 14 

3.º ano 22 

4.º ano 20 
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3. Número de crianças matriculadas em cada um dos Jardins-de-infância: 

 
 N.º de crianças 

Jardim-de-infância de São Miguel 25 

Jardim-de-infância de Arrifana 15 

 
 

Vila Nova de Poiares, 31 de julho de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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