PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO
PARA O ACOLHIMENTO PARAESCOLAR
(NÃO DIZ RESPEITO ÀS REFEIÇÕES)

Agrupamento
Intermunicipal para a
animação paraescolar

O presente pedido deverá ser endereçado, juntamente com os documentos solicitados, antes do dia 21 de
novembro de 2022, sendo esta a data-limite, ou no prazo de 15 dias a contar da data da inscrição quando
efetuada no decorrer do ano letivo:
•

por correio eletrónico para o seguinte endereço: facture.giap@acg.ch.

•

ou por via postal para o seguinte endereço: GIAP – Service facturation, Case postale 2056, 1227
Carouge

Formulário a preencher por um dos pais ou pelo tutor legal (uma única folha por família)
Senhora 

Senhor 

N.º cliente (para os clientes existentes) : ...................

Apelido: ............................................................ Nome próprio: ....................................................... .....
c/o: ................................................................... Rua/ N.º: ....................................................................
Código postal: .................................................. Localidade: ................................................................
E-Mail: .............................................................. Telefone: ....................................................................
Crianças inscritas no acolhimento paraescolar
Apelido (criança)

Nome próprio (criança)

Data de
nascimento

Escola

Ano

A redução da contribuição financeira para a supervisão será determinada em função do rendimento tributável
líquido anual da família, com base no número de filhos a cargo. A partir do 2.º filho inscrito, aplicar-se-á
automaticamente uma dedução por fratria.

Para completar o pedido, deve anexar:
➢ Uma fotocópia frente e verso da NOTIFICAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DOS IMPOSTOS
CANTONAIS E MUNICIPAIS MAIS RECENTE (ELEMENTOS TIDOS EM CONSIDERAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL)
Número de filhos dependentes de acordo com os seus impostos ….
Atenção: as notas de liquidação e os atestados anuais RDU não serão aceites.

O seu agregado familiar é considerado:
• Uma família sujeita à retenção na fonte (anexar a declaração AFC 2021)?

 sim  não

Atenção: o comprovativo de pagamento e os certificados de vencimento não serão aceites.

• Uma família que beneficia de ajuda financeira do Hospice général ou de outro serviço?  sim  não
(anexar um certificado não encriptado recente)

A sua situação pessoal ou profissional sofreu alguma alteração desde o dia
01 de janeiro de 2022?

 sim  não

Em caso AFIRMATIVO, especifique: …………………………………………………………………………
A lista dos documentos aceites encontra-se disponível no nosso site: www.giap.ch/rabais.

Não será concedida qualquer redução ou exoneração do custo do acolhimento paraescolar se
o dossier estiver incompleto ou se for entregue fora do prazo.

Data: ……………………………………… Assinatura: ……………………………......................
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