ESCALÃO A

ESCALÃO B

REQUERIMENTO

PEDIDO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
Telf: 252 830 405

ANO LETIVO 2016/17

E-mail: de@cm-stirso.pt

Exmo. Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome _____________________________________________________________________________________________
Morada ___________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________ Código Postal _______________________________
N.º Identificação Fiscal (NIF) ________________________ N.º identificação Civil (BI/CC) __________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________

PEDIDO
Vem, ao abrigo do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, candidatar-se à atribuição dos
apoios de ação social escolar para a comparticipação dos livros, material escolar e refeições/lanches escolares do meu
educando (a)

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (A)
Nome _____________________________________________________________________________________________
Agrupamento de Escolas _________________________________ Escola _____________________________________
Ano/nível de ensino que irá frequentar:

Pré-escolar

1.º ano

2.º ano

3.º ano

4.º ano

Aluno com necessidades educativas especiais (N.E.E.)/ Programa Educativo Individual (P.E.I)
(Anexar documento comprovativo do abono complementar por deficiência e/ou declaração comprovativa emitida pelo agrupamento, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro)

APOIOS CONCEDIDOS NO ANO ANTERIOR
Apresentou candidatura de ação social escolar no ano letivo anterior?
Se sim, beneficiou de que escalão? Escalão A

Sim

Não

Escalão B

(Anexar documento
comprovativo do abono
complementar
por deficiência e/ou eclaração comprovativa emitida pelo
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
QUE CONSIDERE
PERTINENTES
agrupamento, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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PEDIDO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
ANO LETIVO 2016/17

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O requerente assume inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exatidão de todas as declarações/informações constantes deste
boletim. Falsas informações implicam imediato cancelamento dos apoios concedidos.
Santo Tirso, ________________________________ de __________
O Requerente: __________________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO
De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 55/2009 de 02 de Março, o acesso aos benefícios decorrentes dos apoios, no âmbito da
Ação Social Escolar, é determinado em função da condição socioeconómica dos alunos e dos seus agregados familiares.
Esta condição socioeconómica é determinada pelo posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento para atribuição de
abono de família.
Não obstante, e mediante o cenário de agravamento da situação socioeconómica de muitos agregados familiares, face à conjuntura
nacional de crise, a câmara municipal entendeu reforçar os critérios de atribuição de forma a garantir que estes apoios cheguem a um
maior número de famílias e alunos. Assim, foram alargados os intervalos dos rendimentos tidos por referência pela segurança social, pelo
que passam a ser considerados, para efeitos de atribuição dos escalões A e B, os seguintes rendimentos:
- Escalão A (refeições, livros e material escolar são subsidiados na totalidade) - alunos cujos agregados familiares apresentem
rendimentos* até 3.521,45€.
- Escalão B (as refeições são comparticipadas em 50%, bem como os livros e o material escolar) - alunos cujos agregados familiares
apresentem rendimentos* de 3.521,46€ a 6.808,13€.
* Corresponde à soma do total de rendimentos de cada elemento do agregado familiar a dividir pelo n.º de crianças e jovens com direito ao abono de família,
acrescido de mais um.

DOCUMENTOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA
a. Documento comprovativo do escalão do abono de família, atualizado, referente ao aluno para quem é requerido o apoio;
b. Documento comprovativo da situação de desemprego, emitido pelo Centro de Emprego, sempre que um ou os dois progenitores se
encontrem nessa situação;
c. Fotocópia do cartão de cidadão ou cartão de contribuinte e bilhete de identidade do aluno e do encarregado de educação;
d. Declaração de rendimentos (IRS) do ano de 2014.
A não apresentação da documentação exigida pode implicar a não atribuição de subsídio

PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO:
- 15 de abril a 15 de junho de 2016
Após o referido prazo, só iremos considerar situações excecionais e devidamente fundamentadas, nomeadamente, situações de transferência de
estabelecimento de ensino.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro que recebi o boletim de candidatura aos apoios de ação social escolar, para o ano letivo 2016/2017, referente ao aluno
_______________________________________________________________________________________________________________
a frequentar o _____ ano/nível de ensino na escola _____________________________________________________________________.
Documentos em falta (ver alíneas acima indicadas): a)

b)

c)

d)

Agrupamento__________________________________________________________ data _____/_____/________
______________________________________________ (Assinatura e carimbo)
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