FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES

NORMAS DE FUNCIONAMENTO C.A.F.
(Componente de Apoio à Família)
INSCRIÇÃO
- A inscrição na Componente de Apoio à Família é feita mediante preenchimento da ficha de
inscrição, pagamento de seguro anual (5€) e das duas primeiras mensalidades. Poderá ser
efectuada presencialmente na sede desta Freguesia, sita na Rua Vítor Cesário da Fonseca, nº3B,
2560-239 Torres Vedras, ou através do nosso correio electrónico a partir do primeiro dia de
aulas.
- A existência de mensalidades em atraso referentes ao ano lectivo anterior será confirmada
pelos funcionários e a confirmação deste facto condiciona uma nova inscrição.
FUNCIONAMENTO
- O serviço da C.A.F. funcionará nas instalações escolares apenas nos dias em que existam aulas,
proporcionando o prolongamento de horário, de acordo com as necessidades dos
estabelecimentos de ensino.
MENSALIDADES
- O valor de mensalidade atribuído a cada criança é estipulado tendo em conta a necessidade da
mesma de usufruto do serviço, tendo como base o valor de 7,50€ (por turno).
- Fica definido que durante os meses de Setembro, Dezembro, Março e Junho será cobrada
metade da mensalidade estipulada para cada criança em virtude do reduzido número de dias de
aulas destes meses.
- Salvo as excepções anteriores o valor da mensalidade é fixo, não sofrendo alterações com base
em número presenças, tempo de permanência da criança no serviço ou escalão de subsídio
atribuído.
- O pagamento de cada mensalidade deverá ser feito até dia 8 de cada mês na Junta de Freguesia
ou por transferência bancária para o NIB nº 0010 0000 5238 7180 1011 1. O não cumprimento
do pagamento de três mensalidades (consecutivas ou não) proporcionará o cancelamento da
inscrição e impossibilidade de usufruto do serviço.
Para mais informações contactar:
261 330 380
Horário de funcionamento: 9h – 17h
sofia.moreira@fregtv-smspm.pt
www.fregtv-smspm.pt
www.facebook.com/freguesiasmariaspedromatacaes
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