
COOPERAYIVA PoarursuesA oe ENSINO em ANGOLA, 0.a. L.

Comunicado
A Direção da Cooperativa Portuguesa de Ensino em Angola, entidade
gestora da Escola Portuguesa de Luanda, comunica a todos os Pais, En-
carregados de Educação e Sócios o seguinte:

1. As matrículas apenas serão efetivas após a entrega do comprovativo
do pagamento dos respetivos valores, na tesouraria, no prazo de 2B

dejunho a E dejulho de 2018. A não entrega do comprovativo anula
imediatamente q processo da matrícula e leva, consequentemente,
à eventual perda da vaga na Escola Portuguesa de Luanda.

2. Não serão autorizadas as renovações de matriculas soh qualquer
pretexto com valores em divida do ano letivo anterior.

3. A propina mensal para o ano letivo 2018/2019 tera' o valor de AOA
155 600,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos Kwanzas),

pagos durante um período de dez meses.
4. No ato de matrícula deverá ser Iiquidada a respetiva taxa anual

única no valor de ADA 77 800,00 (Setenta e sete mll e oitocentos
Kwanzas) e, por adiantamento, a propina referente ao mês de se-
tembro de 2018.

5. O prazo de pagamento das propinas, a partir de outubro proximo,

será estabelecido ate' ao dia oito do mês a pagamento. As referên-
cias bancárias e respetivas faturas serão entregues no dia quinze do
mês anterior. Exempliñcando, no próximo dia 15 de setembro será
entregue a fatura do mês de outubro que devera' ser paga até ao dia
8 de outubro e assim sucessivamente até 8 de junho de 2019.

6. O não pagamento dentro dos prazos estabelecidos, para além da
aplicação de multas, será sancionado com o previsto no Regu|a~

mento Interno Escola Portuguesa de Luanda.

Luanda, 25 dejunho de 2018
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