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Edital n.º 02/EDC/2022 

Atribuição de apoios para o ano letivo 2022/2023, no âmbito 
da social escolar - Prorrogação do prazo 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, torna público que, por seu Despacho n.o ll/GP/2022. de 12 de agosto de 2022, foi 

prorrogado o prazo até ao dia 17 de agosto 2022, para os interessados na atribuiç~o dos livros de fichas 

complementares aos manuais escolares destinados aos alunos que se1am beneficiários do Cartão Social 

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

letivo 2022/2023, no 2.2 ou no 3.9 ciclo do Ensino Básico ou no Ensino Secundário do Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz fazerem entrega do requerimento próprio, devidamente 

preenchido, acompanhado de Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia da área de 

residência com a composição do agregado familiar, junto do Balcão Único do Município de Reguengos 

de Monsaraz.··-·----·····----·--··-·----·-··--··--·-··-·--------······-···--· 

....... Para constar e produzir efeitos'legals se publ ica o presente Edital e outros de Igual teor. que vão 

ser afixados nos lugares públicos de costume da área do Município.·-·······--·----·--··--····--·---·--·· ·-·-· 

Reguengos de Monsaraz, 12 de agosto de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal, 
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