Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Esposende
TRANSPORTE ESCOLAR
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
NOME

NA QUALIDADE DE

MORADA
CONTRIBUINTE

C. POSTAL
N.º BI/Cartão do Cidadão

TEL.
TELEM.

CORREIO ELETRÓNICO

* Para envio de sms

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado.
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
NOME
CONTRIBUINTE

Data de nascimento
N.º BI/Cartão do Cidadão

Nome do Pai

TEL.

Nome da Mãe

TELEM.

CORREIO ELETRÓNICO

Praça do Município | 4740-223 Esposende
Tel.: 253 960 100 | Fax: 253 960 176 | E-mail: municipio.esposende@cm-esposende.pt
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A destacar e entregar ao requerente devidamente preenchido

PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR _____-/______

Recibo de Entrega

NOME DO ALUNO

O Funcionário

Data

PEDIDO TRANSPORTE ESCOLAR
Na qualidade de Encarregado de Educação do educando referido, vem requer a V.Exa.:

Ano Letivo

-

Transporte Escolar
Renovação do Transporte Escolar

N.º do passe escolar anterior

Escola
Ano de escolaridade

Curso
Empresa transportadora pretendida

Paragem do autocarro

No ano letivo anterior, frequentou:
Ano de escolaridade

Escola

No caso do pedido estar a ser formulado fora do prazo, queira apresentar as razões:
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ATENÇÃO:
Só deve preencher este pedido quem usar o transporte com regularidade. Caso o aluno não venha a fazer uso regular do passe, deve pedir
anulação do mesmo no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal. Alertamos para o facto, de que, desde que haja pedido de passe, o
Município tem encargos durante todo o ano letivo.
Os encarregados de educação deverão consultar as Normas de Gestão dos Transportes Escolares, afixadas no Município, nas Escolas e nas
Juntas de Freguesia.
Todos os campos são de preenchimento obrigatório e com letra legível.
Nos pedidos de transporte, pela 1ª vez, é obrigatório juntar uma foto tipo passe.
Os alunos, a partir do 10º ano (inclusivé) pagam mensalidade na Câmara Municipal.
Qualquer assunto relacionado com transporte escolar poderá ser tratado através de um dos seguintes contactos:
Tel.: 253 960 100 (extensão 4221) | Correio eletrónico : transporte.escolar@cm-esposende.pt ;

PEDIDO TRANSPORTE ESCOLAR
Se vai frequentar uma escola fora da área de residência ou do concelho, enuncie qual a razão dessa opção:
Não existir o curso pretendido na área de residência e/ou concelho (obrigatório comprovativo);
Não ter vaga em estabelecimento de ensino na área de residência e/ou concelho (obrigatório comprovativo);
Frequência, no ano letivo anterior, do estabelecimento de ensino em causa, comparticipado pelo Municipio;
Outra:

DECLARAÇÃO
(nome completo do Encarregado de Educação)
Declara que a distância casa-escola, pelo trajeto automóvel mais curto é superior a 2 Km, nos termos do n.º 7 do art.º 5º das Normas de gestão do Serviço de Transporte Escolar,
aprovadas.
Mais declara que está ciente que as falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
Toma conhecimento:
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos da autarquia e para
fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou um email para dpo@cmesposende.pt.
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são documentos
administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.

Pede deferimento
Assinatura
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