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Pagamento  MENSA  scolastica 
Pagamento REFEITÓRIO escolar 

 
La Scuola……………………………………………………..…………. 
Per i genitori  ……………………………………………………..…….. 
 
A escola............................................................................................ 
Para os pais...................................................................................... 
 

Le principali informazioni: 
As principais informações 

 
Chi usufruisce del servizio mensa, garantito alle classi di tempo pieno e alle classi con 
attività pomeridiane, deve pagare una quota. 
La quota COMPLETA si aggira attorno ad una cifra poco  sopra ai 140 euro. 
 
Quem goza do serviço refeitório, garantido às classes de tempo prolongado e às classes 
com atividades no horário da tarde, tem que pagar uma quota. 
A quota COMPLETA é de uma cifra um pouco acima de 140 euros. 
 
Ogni anno occorre  compilare un modulo  chiamato ISEE, nel quale viene  valutato il 
reddito familiare. 
 
Cada ano é preciso preencher um módulo chamado ISEE, no qual se estima a renda 
famíliar. 
 
Questo modulo deve essere compilato solo quando almeno un genitore e i figli sono 
residenti nella Città di Torino. 
 
Este módulo tem que ser preenchido só quando pelo menos um dos pais e os filhos são 
residentes na Cidade de Torino. 
 
E’ importante che questo modulo venga compilato presso un CAF convenzionato con il 
Comune di Torino, l’economa ha l’elenco degli  indirizzi  ed i numeri telefonici dei CAF. 
 
É importante que este módulo seja preenchido em um CAF convencionado com a 
Prefeitura de Torino, a economa possui a lista dos endereços e dos números 
telefónicos dos CAFs. 
 
Dopo aver preso appuntamento telefonico, presentarsi al CAF con: documento e  
permesso di soggiorno non scaduti,  portandosi i dati di quante persone è composta la 
famiglia anagrafica, della ASL di appartenenza, dei redditi da lavoro, degli eventuali 
redditi da terreni o edifici, dell’ammontare del patrimonio bancario posseduto, documenti di 
eventuali mutui, il contratto e l’importo dell’eventuale affitto pagato. 
 
Depois de ter fixado um encontro através do telefone, apresentar-se ao CAF com: o 
documento e o permesso di soggiorno válidos, levando os dados de todas as pessoas 
que fazem parte da família anagráfica, da ASL a qual pertence, das rendas do trabalho, 
de eventuais rendas de terrenos ou edifícios, da soma do património bancário possuido, 
documentos de eventuais mútuos empréstimos, o contrato do eventual aluguel pagado. 
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Il CAF invia agli uffici comunali la documentazione per definire la tariffa da pagare. 
 
O CAF envia às repartições da prefeitura a documentação para definir a tarifa que deverá 
ser paga. 
 
Il CAF consegna anche uno stampato con tutte le regole e le quote dei vari ordini di 
scuola, dal quale si puo’ individuare la quota da pagare. 
 
O CAF entrega também um documento com todas as regras e as quotas dos vários tipos 
de escola, através do qual se pode determinar a quota a ser paga. 
 
Occorre rispettare i tempi di scadenza per compilare l’ISEE per richiedere la riduzione 
della quota (nei mesi estivi,  tra giugno e luglio). 
 
É necessário respeitar o prazo de vencimento para preencher o ISEE para solicitar a 
redução da quota  (nos meses de verão, entre junho e julho). 
 
L’Economa/o può consegnarvi un foglio tradotto in più lingue sui tempi da rispettare per la 
consegna dell’ISEE per ottenere le agevolazioni sulle tariffe della mensa. 
 
O/A Ecônomo/a pode entregar aos pais uma folha traduzida em vários idiomas sobre o 
prazo que tem que ser respeitado na entrega do ISEE para obter as facilitações sobre o 
preço do refeitório. 
 
I genitori  non residenti a  Torino e coloro che non consegnano il modulo ISEE pagano la 
quota completa. 
 
Os pais não residentes em Torino e todos aqueles que não entregam o módulo ISEE 
pagam a quota completa. 
 
Nel caso in cui più figli frequentino il servizio ristorazione del Comune è prevista una 
riduzione quota  per il figlio maggiore di età. 
Questa riduzione avviene automaticamente, senza fare domanda. 
 
No caso em que mais de um filho goze do serviço de refeitório da Prefeitura é prevista 
uma redução da quota para o filho mais velho. 
Essa redução acontece automaticamente, sem fazer o pedido. 
 
La famiglia  riceverà indicazioni sulle modalità di pagamento. 
Il pagamento va effettuato rispettando le scadenze e le modalità di pagamento indicate. 
 
A família receberá as indicações sobre as modalidades de pagamento. 
O pagamento deve ser efetuado respeitando os vencimentos e as modalidades de 
pagamento indicadas. 
 
Nel caso in cui ci siano delle assenze di almeno un mese alla mensa il bollettino del 
mese successivo è gratuito. 
Il ritiro dell’alunno/a dalla mensa scolastica deve essere comunicato per scritto.  
 
No caso em que aconteçam ausências de pelo menos um mes no refeitório o mes 
sucessivo é gratuito. 
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O retiro do/a aluno/a do refeitório escolar tem que ser comunicado por escrito. 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Vi riportiamo alcune principali informazioni sulle quote: 
 

Citamos algumas principais informações sobre as quotas: 
 

 
v Per compilare l’ISEE rivolgersi solo ai CAAF convezionati. 
 

Para preencher o ISEE tem que dirigir-se somente aos CAAFs convencionados. 
 
v Chi non compila l’ISEE paga la quota COMPLETA. 
 

Quem não preenche o ISEE paga a quota COMPLETA. 
 

v Chi abita fuori Torino paga la quota COMPLETA. 
 

Quem mora fora de Torino paga a quota COMPLETA. 
 

Nelle situazioni particolari ci si può  rivolgere all’Economa/o che potrà fornire le 
spiegazioni necessarie. 
CHI PERDE IL LAVORO o GLI RIDUCONO LO STIPENDIO, può telefonare al numero  
011 4427555 per richiedere un appuntamento per il ricalcolo della quota. 
 
Em situações particulares pode-se dirigir à/ao Ecônoma/o que poderá fornecer as 
explicações necessárias. 
QUEM PERDE O TRABALHO ou TEM UMA REDUÇÃO DO SALÁRIO, pode telefonar 
ao número 011 4427555 para pedir um encontro para a reestimação da quota. 
 
v Per le esenzioni totali dalla quota, occorre avere un valore ISEE molto basso, e la 

dichiarazione di aiuto dei Servizi Sociali oppure del Dirigente  Scolastico. 
 

Para as isenções totais da quota, é necessario ter um valor do ISEE muito baixo, e a 
declaração de ajuda dos Serviços Sociais ou do Diretor Escolástico. 
 

La Direzione 
A Direção 

 
                    
La / Il Segretaria/o Economa /o si trova presso la sede di : 
 
A/O Secretária/o do Ecônomo/a está no seguinte endereço: 
 
via / rua.............................. n°.......... 
 
corso / avenida............................n°.......... 
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Telefono / Telefone............... 
 

Orario / Horário: 
 
Lunedì / Segunda-feira dalle / das............ alle / às............. horas 
Martedì / Terça-feira dalle / das............ alle / às............. horas 
Mercoledì / Quarta-feira dalle / das............ alle / às............. horas 
Giovedì / Quinta-feira dalle / das............ alle / às............. horas 
Venerdì / Sexta-feira dalle / das............ alle / às............. horas 


