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Ano Letivo
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
/
( Assinatura do Encarregado de Educação )
de
de
Nota: Todos os alunos que querem beneficiar do serviço têm que preencher a ficha de inscrição.
Ler informações no verso da folha - MUITO IMPORTANTE.
-
Freguesia de
(se selecionou a opção outro, por favor preencher)
-
Freguesia de
Pai
Encarregado de educação:
Mãe
Outro
8.2.1.3144.1.471865.466429
INFORMAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (EXCETO NO CASO DE JÁ TER SIDO ENTREGUE NO REQUERIMENTO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR):
º
Fotocópia de documento comprovativo de morada atualizado (com data do ano corrente)
exemplo: fotocópia de fatura de água, eletricidade, etc.
MONTANTE A PAGAR POR REFEIÇÃO (VALOR DIÁRIO):
Escalão A: não paga a refeição
Escalão B: paga 50% do valor da refeição - € 0,73
Escalão C: paga 75% do valor da refeição - €1,10
Excluído de escalão de apoio: paga a totalidade do valor da refeição - € 1,46
PAGAMENTO DO SERVIÇO:
O pagamento deve ser efetuado, até ao último dia do mês seguinte àquele a que diz respeito, através dos meios indicados
na fatura. O horário de funcionamento da Tesouraria do Município de Vizela é das 9h00 às 16h30.
A fatura é emitida no mês seguinte àquele em que os serviços são prestados ao/à aluno/criança e enviada pelo correio.
Sempre que o pagamento da fatura não seja efetuado no prazo indicado, esta poderá ser regularizada mediante o
pagamento, na Tesouraria do Município, dos juros de mora nos termos da Lei em vigor. 
O não pagamento da fatura no prazo de pagamento voluntário ou dos respetivos  juros de mora, implica a instauração do 
respetivo processo judicial para cobrança da dívida.
º
º
º
º
DESISTÊNCIA DO SERVIÇO:
No caso de desistência, o encarregado de educação deve informar, por escrito, os serviços do Município de Vizela.
Caso não se verifique o estabelecido no ponto anterior, o pagamento é exigido, até ao momento em que o Município de
Vizela tome conhecimento formal do facto.
º
º
FALTAS:
As faltas devem ser comunicadas na véspera, ou, em caso de impossibilidade, no início do próprio dia, no estabelecimento
de ensino. Caso isto não seja cumprido, será cobrado o montante respeitante à refeição escolar desse dia.
Sempre que não seja prestado o serviço de refeição, por motivo de falta de pessoal docente / não docente, há lugar a
redução no pagamento, respeitante a esse dia.
ALTERAÇÃO DE MORADA:
Caso haja alteração de morada durante o ano letivo, informar os Serviços de Educação do Município de Vizela.
º
º
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