
Ex.mo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

de Paços de Ferreira 

REQUERIMENTO EMPRÉSTIMO E/OU COMPARTICIPAÇÃO 
DOS MANUAIS ESCOLARES DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Regulamento Municipal 
 

 Nº. DE CONTRIBUINTE  
NOME (Enc. Educação):  
MORADA  N.º  ANDAR

CÓDIGO POSTAL    CONCELHO

TELEFONES  / /  
E-MAIL  

B.I. / C.C. NÚMERO  DATA VALIDADE  
 

Objeto do Requerimento 

 Ano Letivo 201__/201__

Requer o empréstimo e/ou comparticipação dos manuais escolares para o aluno: 

 , contribuinte n.º  

 que frequenta o   ano de escolaridade na Escola

  tendo o escalão

 Manuais solicitados:  

  

  
 Documentos a apresentar no ato da inscrição:

 - Cartão do cidadão do Aluno e do Encarregado de Educação
 Documentos a anexar: 

   Documento emitido pelo Estabelecimento de Ensino Público do Concelho comprovativo: 
   da frequência do Aluno; 
   do escalão do ASE;
   da identificação do Encarregado de Educação;
   das aprovações/reprovações nos últimos 3 anos letivos.

   Fotocópia da declaração de IRS do agregado familiar (1.ª página) 

   Nota liquidação de IRS ou outro documento comprovativo de morada atual do agregado familiar 
 Documentos a anexar ao Requerimento, em fase posterior, para comparticipação manuais escolares inexistentes
 no Banco Municipal de Manuais Escolares Usados - BMMEU (entregar apenas se for solicitado pelos serviços):

   Fatura original dos manuais em nome do Aluno 

   IBAN do Encarregado de Educação 

 Declaro sob compromisso de honra que: 
 1- As declarações prestadas e documentos anexos correspondem à verdade 
 2- Ter conhecimento do Regulamento Municipal para empréstimo ou comparticipação na aquisição de manuais escolares
 disponível em www.cm-pacosdeferreira.pt e na Divisão de Educação da Câmara Municipal 
 3- Ter conhecimento que o Requerimento só poderá ser entregue até data a anunciar anualmente pelo Município 

  

PEDE DEFERIMENTO, O DECLARANTE,

AOS________/________/________ 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comprovativo da entrega do Requerimento empréstimo e/ou comparticipação dos manuais escolares 

O Encarregado Educação 
entregou, na Câmara Municipal Paços de Ferreira, o requerimento e todos os documentos pedidos, referentes ao empréstimo
e/ou comparticipação dos manuais escolares do aluno
do  ano da Escola   
Aos ____/______/______ O Funcionário  
 

MOD ASOC / 09  

 



 
 
 

 
 

 
CONSENTIMENTO  

 

Os dados pessoais recolhidos no presente requerimento serão processados e armazenados  informaticamente. 
 

 O Município  de  Paços  de  Ferreira é   a entidade  responsável pelo  tratamento dos dados pessoais  aqui 

inseridos,  para  os  quais    está  designado  um  encarregado  de  proteção  de  dados,  que  garantirá  a 

conformidade    legal no uso   exclusivo   para efeitos de Empréstimo e/ou  comparticipação nos Manuais 

Escolares. 

 

 
Nos termos da legislação aplicável, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 27 

de  abril  de  2016,  é  garantido  ao  titular  dos  dados  o  direito  de  acesso,  retificação,  alteração,  eliminação  e 

portabilidade dos seus dados pessoais, mediante pedido escrito para o município    por  correio  registado para  a 

Praça  da  República,  n.º  46,  4590‐527  Paços  de  Ferreira  ou  por  correio  eletrónico  dirigido  a  dpo@cm‐

pacosdeferreira.pt. O titular dos dados pode, ainda, apresentar reclamação junto da CNPD ou de outra autoridade de 

controlo nacional. 

 
 O  Município  de  Paços  de  Ferreira  adota normas e medidas de  segurança para a proteção dos dados pessoais, 

instalando nos seus  ficheiros todas as medidas técnicas necessárias para garantir a confidencialidade dos dados, 

evitar a sua perda, alterações e acesso indevido, bem como assegura a segurança dos ficheiros em suporte papel. 

 
Os seus dados pessoais serão conservados durante    todo  o  percurso  escolar  do  aluno  até  ao  cumprimento  da 

escolaridade obrigatoria, finda a qual,  os dados serão eliminados, podendo o seu apagamento ocorrer antes deste 

prazo, se a pedido do encarregado de educação, deixando de ser beneficário dos serviços onde se inscreveu. 

 
Declaro  que  tomei  conhecimento  do tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades supra descritas. 

 

 
 

 Autorizo/aceito 

 
Assinatura do pai/ mãe ou encarregado de educação 

 
 

___________________________________________ 
 


