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Atribuição de apoios para o ano letivo 2022/2023, no âmbito
da social escolar
Marta Sofia da Silva ctulrito Prates, Presidente da C~mara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna púbhco
que.em r.umpromento do disposto no ort.• 56.• do An exo 1 à Lei n.• 75/2013, de 12 de setembro. Que a C~mara
MuniCJpal de Reguengos de Monsaraz. na sua reunião ordinária reaft7ada em 03 de • gosto de 2022, deliberou,
por unanimidade,

a atribuição,

no âmbito da aç~o escolar para o ano letivo de 2022/?023, dos livros de fichas

complementares aos manuais escolares para todos os alunos do 1.9 ciclo (1.º e 4.• ano de escolaridade)
rnatricul;1dos no Agrupamento do Escolas de Reguengos de Monsaraz e dos livros de fichas complementares aos
manuais esçolares aos alunos que srjam beneficiários do Cartão Social do Munícipe e/ou cujo agregado familiar
seja benefici<irio do Rendimento Social de lnserç~o (RSI) e que se en<:ontrem matriculados ano letivo 20U/2023,
no 2.9 ou no 3.R ciclo do r nsi no aásico ou no Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Reguensos de

Monsar11z.
Deste modo, os Interessados na atribuiç~o dos livros dé fichas complementares aos manuais escolares destinados
aos alunos que .e1am benefociâ11os do Cartão Social do Munícipe e/ou cujo agregado fam iliar seja benefici;irio do
RSI e qu~ se encontrem matriculndos ano letivo 2022/2023, no 2.Rou no 3.0 ciclo do Ensino Básico ou no [nsino
Secundário do Agrupamento de Escolas de ~cguengos de Monsarai, deverão apresentar junto do Balcão Único
do Município de Reguengos de Monsaraz, durante o perlodode 04 a 12 agosto de 2022, um requerimento próPfio,
devidamente pr eenchido, acomponhado de Atestado de Residência emitido pel; Jun ta de Freguesia da área de
r~sidência

com a compo<1içâo do agregado familiar .

Para constar e produiir <>feitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos de costume da área do Município.

Reguengos de Monsaral, 03 de agosto de 2022
A r residence da C~ma ra Municipal
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