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1. Introduçom  
 
A Semente Vigo nom recebe subsídios de qualquer administraçom. Tam só conta com o 

esforço militante de moitas famílias, como também dos sócios e sócias que achegam 

voluntariamente tempo, trabalho e dinheiro. 

A Semente Vigo nom tem ânimo de lucro. A nossa prioridade continuar a ser facilitar a 

participaçom de todas as famílias independentemente da sua situaçom económica. Por 

tanto, atenderemos circunstâncias particulares de quem achar inassumíveis os 

preços.  

Seguimos animando as famílias que puiderem a achegar mais do estabelecido aqui. 

IBAN: ES33 3070 0045 1661 1230 3927 

Ficamos obrigadas pola vossa compreensom, e à espera de responder as dúvidas que 

tiverdes em: tesouraria@sementevigo.gal 

 
2. Cálculos  
 
Na atualidade o custe mensal real por criança na Semente Vigo para o curso 2022/2023 

ascende a 270€ aproximadamente.  

Estabelecer um cálculo de cotas em funçom da renda é o geito que tem a Semente Vigo de 

ser o mais solidarios, equitativos e justos com os participantes do projeto.  

Para calcular a cota as famílias teram que sumar os ingressos brutos anuais da família na 

última declaraçom da renda do seguinte geito: 

 Em caso de declaraçom da renda conjunta: Suma das casas 435 e 460 da 

declaraçom conjunta. 

 Em caso de declaraçom da renda separada: Suma das casas 435 e 460 da 

declaraçom de cada progenitora/titora. 

 Em caso de familia/custodia monoparental: Suma das casas 435 e 460 da 

declaraçom da progenitora/titora e da sua parceira se o tiver. 

 Em caso de nom fazer a renda: Será a suma das nóminas ou ganhos brutos do 

ano anterior ao começo do curso. 

A Coordenadora da Semente Vigo reserva-se a possibilidade de solicitar informaçom 

sobre a declaraçom da renda às famílias com o objetivo de comprovar a veracidade 

das quotas aportadas. 
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As cotas som calculadas ao começo de cada curso e nom podem ser cambiadas. Em 

caso de necesidade de cambiar a cota por causas de força maior a familia deve contatar 

coa tesouraria, explicar os motivos do cambio e agardar a confirmaçom. Em ningúm caso 

se pode modificar a cota unilateralmente sem avisar à Tesouraria.  

O compromiso económico com o projeto educativo é para todo o curso (10 meses 

de Setembro a Xunho) ja que os gastos derivados do mesmo som anuais. Novamente, em 

casos de força maior a familia deve contatar coa tesouraria, explicar os motivos e agardar a 

confirmaçom. 

Existe um desconto do 20% por criança com 2ª irmãs ou irmãos na Semente. Os 

descontos aplicam-se a todas as crianças de cada família menos a umha. 

Para as famílias que tenham problema para pagar a cota mínima da Semente existe um 

sistema de pago em trabalho (bolsa de trabalho). 

O custo do serviço de comedor calculara-se segundo o número de crianças é a tarifa da 

empresa de catering (4€ por dia e criança curso 2020/2021 ainda nom temos confirmaçom 

para o curso 2022/2023). Deve solicitarse ao começo do curso com um compromiso de uso 

estável. Os dias nos que nom se emprega o comedor pódense deducir se a familia avisa 

como mínimo 24 horas antes. 

 
3. Preços para o curso 2022/2023  
 
A cota calcúla-se com a seguinte tabela: 

  Número de membros da família 
  ≤ 3 membros 4 membros 5 membros > 5 membros 

 
 
 
 

Renda 
anual 

< 15.000€ 215€ 215€ 215€ 215€ 

15.000 -
30.000€ 

225€ 215€ 215€ 215€ 

30.000 -
50.000€ 

240€ 225€ 215€ 215€ 

50.000 –  
70.000€ 

270€ 240€ 225€ 215€ 

 > 70.000€ 300€ 270€ 240€ 225€ 

 

O preço de matrícula é de 50 euros. 

O preço do serviço de comedor para o curso 2020/2021 foi de 4€ por criança e dia ainda 
nom temos confirmaçom para o curso 2022/2023. 

 
4. Pagamento 
 
O pagamento farase ingresando a cota todos os meses de curso (de Outubro a Junho ambos 

inclusive) na conta da Semente Vigo antes do dia 30 do mês indicando no conceito o 

nome e apelidos da criança (ou das crianças). 

O pagamento da matrícula e da mensalidade de Setembro farase no período indicado en 

cada curso. 
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O pagamento do comedor deve fazerse num ingreso aparte indicando no conceito 

COMEDOR + o nome da criança na conta da Semente Vigo antes do dia 30 do mês. 

Todos os ingresos devem fazerse na conta da semente con IBAN: ES33 3070 0045 1661 

1230 3927 

No caso de nom cumprir o acordo de pagamento tanto em tempo (dentros dos praços 

especificados) coma em forma (na conta indicada) coma na quantidade de geito parcial 

(pagando menos do debido) ou total (nom pagando) a família passa a contrer umha dívida 

com a associaçom pelo valor faltante. 

5. Dívidas. 
 
No caso de algumha família incumprir parcial ou totalmente algúm dos compromisos de 

pagamento com a Semente Vigo procedera-se do seguinte geito: 

 A Coordenadora nom pode em nengúm caso prescindir do pagamento da dívida, o 

compromiso adquirido é com toda a associaçom, nom com a Coordenadora que 

nesse momento estea ao cargo. Para anular umha dívida será necesario o voto 

positivo de dous terços da assembleia geral extraordinaria segundo o Capítulo III 

Artigo 26 dos estatutos. 

 

 

 A Tesouraría tentará contatar com a família para tentar clarificar a situaçom. 

Primeiro por correio electrónico e posteriormente por telefone. 

 Despois de contatar com eles a Coordenadora valorará a súa situaçom e os motivos 

pelos que se incumprirom os pagamentos e tentará chegar a algúm acordo de 

pagamento da dívida. (Troca por trabalho, flexibilizar os pagamentos, etc...) 

 De negarse a tentar chegar a um acordo ou nom respostar tras múltiples tentativas 

de contato procederase a reflectir em ata a situaçom e valorará as medidas 

disciplinarias a efectuar pela associaçom. Algumas possiveis medidas som: 

o No momento que algumha pessoa contrae umha dívida com a associaçom 

deixam de serem socias de geito automático até que a dívida seja pagada 

segundo o Capítulo IV, Artigo 27 dos estatutos da associaçom. 
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o De nom pagar a dívida em 6 meses despois de serem notificados a 

Coordenadora procederá à ratificaçom da expulsom em assembleia geral 

extraordinaria. 

 

o A Coordenadora e no seu caso a Asembleia Geral valorará ponher a situaçom 

en conhecimento das autoridades legais ordinarias. 

o Como último recurso valorarase que as crianças nom fagam parte das 

diversas atividades da Semente Vigo. 

 

 


