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

NA QUALIDADE DE

MORADA
CONTRIBUINTE

C. POSTAL

-

N.º BI/Cartão do Cidadão

TEL.
TELEM.

CORREIO ELETRÓNICO
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

Estabelecimento de Ensino

Ano de escolaridade

Nome do Pai

TEL.

Nome da Mãe

TELEM.

CORREIO ELETRÓNICO

PEDIDO
Na qualidade de Encarregado de Educação do educando referido, vem requer a V.Exa. a isenção de pagamento do transporte escolar:

Motivo:
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Ano Letivo

-
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PEDIDO
Composição do Agregado Familiar
Grau de
parentesco com Nome
o aluno

Cartão do Cidadão/BI
n.º

NIF

Profissão

1
2
3
4
5
6
7
8

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Isenção de pagamento do transporte escolar:
Atestado de residência e declaração passada pela Junta de Freguesia da residência comprovativa do número de pessoas que compõem o agregado
familiar;
Certidão passada pelos Serviços de Finanças local relativamente aos prédios, urbanos ou rústicos, registados a favor de qualquer um dos elementos do
agregado familiar;
Certificado de matrícula no Estabelecimento de Ensino onde se encontra matriculado;
Declaração de aproveitamento escolar no Ensino Secundário;
Declaração de rendimentos e respetiva nota de liquidação, se aplicável, do ano em relação ao qual decorreu há menos tempo o termo do respetivo
prazo de entrega, previsto no artigo 60.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
No caso de não ter declaração de IRS, deverá apresentar-se a Certidão da Repartição de Finanças de como não apresentou declaração de IRS e a
Ou,
fotocópia do último recibo de vencimento, ou do Rendimento Social de Inserção;
Declaração do Centro de Emprego, no caso de algum elemento do agregado familiar se encontrar na situação de desemprego;
Declaração do Centro Distrital de Segurança Social da área de residência, no caso de algum elemento do agregado familiar auferir subsídio de
desemprego, da qual conste o montante recebido, com a indicação do início e do termo;
Documento comprovativo dos encargos com a Habitação (recibo de renda de casa ou outro);
Documento comprovativo das despesas com a Saúde e Educação.
Todos os rendimentos ou a inexistência destes deverá ser devidamente comprovada.
Outros documentos instrutórios:

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 envie um email para dpo@cm-esposende.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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Data
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