
 

 

 

 
      

    
          

 
 

   

 

 

 

 

    

 

      

               

            

           

          

         

       

      

         

            

      

     

      

         

              

         

         

         

           

        

       

        

 

    

 

    

EDITAL 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PARA O ANO LETIVO 2021/2022, NO ÂMBITO DA AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR 

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público e a todos faz saber, em cumprimento do disposto no art.º 56.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua reunião 

ordinária realizada em 14 de julho de 2021, deliberou, por unanimidade, a atribuição, no âmbito 

da ação escolar para o ano letivo de 2021/2022, dos livros de fichas complementares aos manuais 

escolares para todos os alunos do 1.º ciclo (1.º e 4.º ano de escolaridade) matriculados no 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz e dos livros de fichas complementares aos 

manuais escolares aos alunos que sejam beneficiários do Cartão Social do Munícipe e/ou cujo 

agregado familiar seja beneficiário do Rendimento Social de Inserção (RSI) e que se encontrem 

matriculados ano letivo 2021/2022, no 2.º ou no 3.º ciclo do Ensino Básico ou no Ensino Secundário 

do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz. 

Deste modo, os interessados na atribuição dos livros de fichas complementares aos 

manuais escolares destinados aos alunos que sejam beneficiários do Cartão Social do Munícipe 

e/ou cujo agregado familiar seja beneficiário do RSI e que se encontrem matriculados ano letivo 

2021/2022, no 2.º ou no 3.º ciclo do Ensino Básico ou no Ensino Secundário do Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz, deverão apresentar junto do Balcão Único do Município de 

Reguengos de Monsaraz, durante o período de 19 a 30 julho de 2021, um requerimento próprio, 

devidamente preenchido, acompanhado de Atestado de Residência emitido pela Junta de 

Freguesia da área de residência com a composição do agregado familiar. 

Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume deste Concelho, subsequentes à data do presente. 

Reguengos de Monsaraz, 16 de julho de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

José Gabriel Calixto 
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Resumo
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