Solidariedade Social

social welfare

www.famalicao.pt
camaramunicipal@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Atribuição de Apoio
para Transporte Especial

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão
tel. +351 252 320 900
NIF 506 663 264

Identificação do/a aluno/a

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: _____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Identificação do Encarregado de Educação

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF:______________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: ________________________
Freguesia/União de Freguesias: ____________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Objeto do Requerimento

O/A Requerente na qualidade de encarregado (a) de educação do aluno (a)
_____________________________________________________________________________________________
não reúne condições económicas que lhe permitam suportar as despesas de transporte do seu educando, pelo que
vem por este meio, requerer a V. Exa. que lhe concedo o apoio para pagamento do transporte para a frequência
escolar do meu educando.
Documentos Anexar

Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, onde conste: a composição do agregado
familiar e ainda qualquer informação que considere relevante quanto à situação económica do agregado
familiar
Declaração de matrícula emitida pelo estabelecimento de ensino
Atestado médico comprovando a doença crónica/Atestado multiusos
Fotocópia da última declaração de IRS, ou respetiva liquidação ou declaração emitida pela Repartição e
Finanças comprovativa da isenção de entrega
Outros: (documentos facultativos, desde que relevantes para apreciação do pedido)
__________________________________________________________________________________________
Pede deferimento,

O/A Requerente

Aos _____/_____/_____

__________________________________________________
DSSFS.002-03

Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados
tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida
poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
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O seu lugar na solidariedade

your place in solidarity

