
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO                  Requerimento

Pedido de subsídio para passe escolar (alunos dentro do concelho)                             453/V0

                                                                                                       
Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc. 

BI/CC      Validade    Email  

OBJETO DO REQUERIMENTO

Vem requerer a  V.ª Ex.ª o passe escolar, para o ano letivo /  , para a/o sua/seu filha/o,

.  de  anos, que irá frequentar o  ano,

no seguinte estabelecimento de Ensino:

 Escola Básica do Ave, em Taíde

 Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso

 Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo Gonçalo Sampaio 

 Escola Básica António Lopes, na Póvoa de Lanhoso

 Escola Básica da Póvoa de Lanhoso

 Escola Básica do Cávado, em Monsul 

 Escola Básica D.a Elvira Câmara Lopes, em Campo 

 1.º Pedido      2.ª Via       Renovação      Alteração de percurso       Alteração de operadora 

A empresa de transportes que vai utilizar é:

 Transdev Norte, S.A. (antiga Arriva)

 Transdev (Entre-Douro-e Minho)

 Giromundo

Local de origem/entrada no autocarro: 

Documentos a apresentar:

 Primeiro pedido - apresentar fotografia e atestado de residência. 

 Renovação - indicar o n.º do passe  e anexar atestado de residência.

 2.ª via - indicar o n.º do passe .

 Alteração de percurso - indicar o n.º do passe  e atestado de residência.
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Observações:

Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 
Encarregado de Proteção de Dados:  Email: dpo@mun-planhoso.pt 

A recolha e o tratamento dos seus dados pessoais é efetuada no âmbito da(s) finalidade(s) expressas no presente requerimento.
Pode exercer direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade,
de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de
ser informado em caso de violação dos dados. Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no
estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/autoridade pública. Salvo indicação em
contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução
das finalidades do tratamento. O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do
consentimento  não  compromete  a  licitude  do  tratamento  efetuado  com  base  no  consentimento  previamente  dado.  Para  mais
informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados consulte o nosso site em www.povoadelanhoso.pt.

Consentimento  prévio  para  receber  notificações  através  de  telefone  ou  correio  eletrónico,  nos  termos  da  legislação  em  vigor

  Sim    Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso

Telefone: 253 639 700
www.povoadelanhoso.pt
geral@mun-planhoso.pt
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