
Município do Cadaval

Exmos. Srs. Encarregados de Educação 

A Câmara Municipal do Cadaval informa que durante o mês de maio, pode efetuar a 
inscrição do seu educando nos serviços de apoio à família, ação social escolar e 
transportes de 1º ciclo. No Balcão Único de Atendimento.
Com o objetivo de facilitar as candidaturas, nos dias 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 
(terças e sextas feiras do mês de maio) os serviços do Balcão Único de Atendimento 
estarão a funcionar até às 19:30. No entanto a partir das 16:00h a tesouraria estará 
encerrada pelo que não poderão ser regularizados pagamentos.

Os documentos que são necessários são os seguintes:

Refeições:
     BI/CC do aluno e do encarregado de educação

Atividades de Animação e Apoio a Família e Componente de Apoio à 
Família:

Ÿ BI/CC dos elementos do agregado familiar
Ÿ Horário de trabalho dos adultos do agregado familiar
Ÿ IRS 2016, de todos os elementos do agregado familiar
Ÿ Declaração da Segurança Social com o valor de subsídio de desemprego o
     de doença
Ÿ Declaração sob compromisso de honra da atividade profissional para os
     trabalhadores sem IRS



Ação Social Escolar

Ÿ Documentos Base
Ÿ BI/CC do aluno e do encarregado de educação
Ÿ Declaração do escalão do Abono de Família
Ÿ Declaração de pedido de reanálise

Transportes Escolares do 1º ciclo

Ÿ BI/CC do aluno
Ÿ Fotografia tipo passe para os alunos que requerem este transporte pela 1ª vez

ATENÇÃO:

 As  candidaturas de alunos com pagamentos por regularizar serão aceites    
condicionalmente.

 As candidaturas feitas fora de prazo  para refeições e atividades de 
animação e apoio à família e complemento de apoio à família, terão uma 
multa de 10 €.

Este folheto é meramente informativo e não dispensa a consulta do Regulamento de 
funcionamento do Serviço de Apoio à Família e Atribuição de Auxílios Económicos


