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A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

□  Dados e documentos exibidos em conformidade  
 

□  Detetou “não conformidade” aconselhando o/a requerente 
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido 

O/A 
TÉCNICO/A:  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fafe 
 

ANO LETIVO: _________________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A 

Estabelecimento de Ensino ________________________________________________________________________________________  

Nome completo do/a Aluno/a  _____________________________________________________________________________________  

Rua  ________________________________________  N.º Porta __________  Código Postal  ________________   

Freguesia  __________________________________________  Concelho ___________________________ NIF  ___________________  

Data de Nascimento ______________  Escalão atribuído Segurança Social _________________________   

Tel./Tlm. ____________________________  E-mail ____________________________________________  

Ano que vai frequentar ________________  Área que vai frequentar ______________________________________________________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE 

Empresa que pretende utilizar _____________________________________________  

Local de Embarque _________________________________________ Saída _________________________________________________  

 

NOTA IMPORTANTE 

 O local de paragem deverá ser rigorosamente descrito; 

 Deve o/a aluno/a, em caso de desistência do transporte, comunicar o Município; 

 

□ Já teve passe no ano letivo anterior  
 N.º Passe  _____________  

 Deve o/a aluno/a juntar comprovativo de escalão de abono de família, atribuído pela Seg. Social; 

 Deve o/a aluno/a juntar comprovativo de matrícula. 

 

□ Passe pela 1ª vez / Novo 

 Deve juntar comprovativo da Escola Secundária de Fafe da não existência da área que vai frequentar; 

 Deve o/a aluno/a juntar comprovativo de escalão de abono de família, atribuído pela Seg. Social; 

 Deve o/a aluno/a juntar comprovativo de matrícula. 

 Foto Tipo Passe. 

 

INFORMAÇÃO E ACESSO AOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS - RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016) 

 

A recolha de dados pessoais neste requerimento destina-se a quem pretenda usufruir de Transporte Escolar. Após a sua recolha, o 
Município de Fafe é obrigado a tratar os mesmos no âmbito do desenvolvimento das suas atividades e responsabilidades assumidas na 
área do Transporte Escolar. Para o devido processamento, informamos que esta informação é partilhada com os Agrupamentos de 
Escolas/Estabelecimentos de Ensino e Entidades concessionárias dos serviços de transporte escolar. Estes dados são tratados durante 
todo o período escolar do requerente. O/A titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos de forma presencial nos serviços 
do Município de Fafe, ou online através do seguinte endereço: www.cm-fafe.pt/rgpd  
 
Declaro que tomei conhecimento das condições de adesão ao serviço de Transporte Escolar. 
 

DATA O/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 

 ___________________      _______________________________________________________  
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