Câmara Municipal de Mortágua

Exmo. Senhor

ASE/ COMPARTICIPAÇÃO DE FICHAS DE ATIVIDADES DOS

Presidente da Câmara Municipal
de Mortágua

MANUAIS ESCOLARES DO 1º. CEB

REQUERIMENTO
1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

NOME COMPLETO ____________________________________________________________________________________________________
Frequenta o __________ano da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Mortágua/Agrupamento de Escolas de Mortágua

2. IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: Mãe 



Pai

Outro ________________________________________________________________

NOME_______________________________________________________________________________________________________________
Residência ___________________________________________________________________________________________________________
Localidade________________________________________________Freguesia____________________________________________________
Concelho______________________________________, código postal ___________-_______ ________________________________________
BI/Cartão Cidadão____________________________ válido até ________-________- _________, NIF__________________________________,
telf/telm__________________________________,E-mail______________________________________________________________________.
3. OBJETO DO REQUERIMENTO
Requer a comparticipação das fichas de atividade dos manuais escolares no valor de ______________euros, conforme cópia da fatura (s) que
anexa.
Requer ainda a comparticipação de ________________ euros para material escolar porquanto o seu educando beneficia de:
1.º Escalão de abono de família 
2.º Escalão de abono de família 
Outras situações



Para o efeito junta:
 - Cópia de documento de identificação do Encarregado Educação
 - Cópia de cartão cidadão da criança
 - Documento comprovativo do escalão do abono de família
 - Cópia de faturas
 - Documento comprovativo do NIB
Pede deferimento
Aos ______de _________________________de 20______
O Requerente
Ass)_____________________________________________________________

Registo n.º _____________ Livro: MGD

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS

Conferi NIF e BI/CC do Encarregado de

_________ Reúne as condições para atribuição da

Educação.

comparticipação

DESPACHO:
________DEFERIDO, conforme informação dos
serviços.

Data: ________ - ________ -_________

A Técnica

O(A) Assistente Técnico(a)

______________________________

Data: _________-_________-__________
O Presidente da Câmara

__________________________

________ - ________ - __________

(Ricardo Sérgio Pardal Marques)

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO (ARTIGO 6º DO RGPD)

Nos termos e para os efeitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de abril (adiante RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados, declaramos que os dados pessoais ora facultados serão alvo
de tratamento por parte dos serviços da Câmara Municipal de Mortágua, até 12 meses após a conclusão do
processo associado ao requerimento em anexo, sem prejuízo da sua conservação para além desse período
para o cumprimento de obrigações municipais e/ou legais.



Declaro conhecer e aceitar a Politica de Privacidade de Dados Pessoais da Câmara Municipal de

Mortágua e autorizo de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais,
para a finalidade a que se destina o presente pedido que os meus dados pessoais/ os dados do meu
educando / os dados do menor que legalmente represento contidos no requerimento e/ou outros
documentos submetidos por mim, sejam objeto de tratamento pela Câmara Municipal de Mortágua (Declaro
ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento) de forma livre,
específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais, para a finalidade a que se destina o
requerimento em anexo, bem como para prossecução dos direitos e obrigações do Município e/ou
Munícipes.
Nota: O declarante tem direito a retirar o seu consentimento a todo o tempo, não comprometendo tal
retirada a licitude do tratamento dos dados efetuada com base no consentimento previamente prestado.

______________________, ____ de _________________________ de 20____

Assinatura

