
 

Ex.mo Senhor

     PROCESSO N.º Presidente da Câmara Municipal de

Vila do Conde

Assinalar a(s) opção(ões) a que se candidata:

Nome: CC:

Morada:        Cod.Postal:         Freguesia:

E-mail:

PEDIDO:

DESCENDENTE(S) (preencher de acordo com o número de descendentes que podem beneficiar de cheque-creche ou cheque-educação):

1. Nome:     Data de Nascimento:

CC:

Nível (creche, jardim de infância, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou ensino secundário):

2. Nome:     Data de Nascimento:

CC:

Nível (creche, jardim de infância, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou ensino secundário):

3. Nome:     Data de Nascimento:

CC:

Nível (creche, jardim de infância, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou ensino secundário):

4. Nome:     Data de Nascimento:

CC:

Instituição/Estabelecimento de ensino que frequenta:

Nível (creche, jardim de infância, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou ensino secundário):

Para efeitos de Análise do reconhecimento de Beneficiário/a, é obrigatório anexar ao formulário a seguinte documentação:

CHEQUE-CRECHE (crianças a frequentar creches/amas em Vila do Conde e não abrangidas 
por medidas de gratuitidade)

CHEQUE-EDUCAÇÃO | Jardim-de-infância (crianças a frequentar jardins-de-infância das 
redes pública, solidária e com fins lucrativos em Vila do Conde)

CHEQUE-EDUCAÇÃO | Escolaridade obrigatória (crianças a frequentar estabelecimentos 
de ensino da rede pública em Vila do Conde)

     Contribuinte:

Identificação do/a requerente (Encarregado/a de educação)

Tel./Telemóvel:

     Contribuinte:

     Contribuinte:

     Contribuinte:

              

     Contribuinte:

Na qualidade de REQUERENTE, venho solicitar a V. Ex.a, o Reconhecimento de Beneficiário/a do CHEQUE-CRECHE e/ou CHEQUE-EDUCAÇÃO 
o(s)/a(s) seguinte(s) DESCENDENTE(S) 

[Apoio destinado a residentes em Vila do Conde]

A preencher pelos serviços

CHEQUE-CRECHE & CHEQUE-EDUCAÇÃO 2022/2023

Instituição/Estabelecimento de ensino que frequenta:

Instituição/Estabelecimento de ensino que frequenta:

Instituição/Estabelecimento de ensino que frequenta:
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DATA E ASSINATURA:

Pede deferimento,

Vila do Conde, _____/ _____/ _____________ O/A requerente: _______________________________________________________

VALIDADO POR DESPACHO DE

DATA Vereador(a)

PARECER

> Nos casos em que o/a encarregado/a de educação não seja nenhum dos progenitores, terá de ser apresentado documento comprovativo de que a
criança faz parte do agregado familiar e vive em economia comum com o/a encarregado/a de educação.

> No caso de requerimento ao CHEQUE-CRECHE: Documento comprovativo de frequência de creche ou ama, emitido pela respetiva Instituição/Ama
protocolada com o Centro Distrital da Segurança Social do Porto, no qual conste obrigatoriamente o respetivo nome da criança, o nome do/a
encarregado/a de educação e o valor da mensalidade da creche/ama.

NOTA: Os/as requerentes do apoio serão informados/as por escrito (através do email indicado no requerimento ou por correio caso não tenha indicado 
email) da atribuição do cheque-creche ou do cheque-educação no prazo de 8 dias úteis. 

> No caso de requerimento ao CHEQUE-EDUCAÇÃO (escolaridade obrigatória) e apenas aplicável para os/as alunos/as a frequentar
estabelecimentos de ensino fora do concelho por inexistência de vaga em Vila do Conde: Documento comprovativo de inexistência de oferta de vaga
nos estabelecimentos de ensino no Concelho, emitido pelos respetivos estabelecimentos de ensino, no qual conste obrigatoriamente o respetivo nome
do/a aluno/a e do/a encarregado/a da educação, quando aplicável.

Atendendo ao teor do pedido, declaro sob compromisso de honra a veracidade dos dados acima mencionados, anexando os devidos comprovativos.

> Documento oficial comprovativo de morada (obtido através do portal das finanças OU através da Segurança Social Direta; em alternativa, através da
leitura do Cartão de Cidadão no momento de entrega do requerimento em formato presencial).

> No caso de requerimento ao CHEQUE-EDUCAÇÃO (Jardim-de-infância) e apenas aplicável para as crianças que frequentam jardins-de-infância do
setor solidário ou com fins lucrativos: Documento comprovativo de frequência de jardim-de-infância, emitido pela respetiva Instituição, no qual conste
obrigatoriamente o respetivo nome da criança e o nome do/a encarregado de educação.

A preencher pelos serviços

> Cópia do Cartão de Cidadão do/a encarregado/a de educação e da(s) criança(s) ou aluno(s)/a(s) beneficiário(s)/a(s).
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Data: _________________________

 
Assinatura: _______________________________________________________ 

e) Tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo. 

f)  Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo período previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias 
Locais.

Para informações mais detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais, deverá ser consultada a Política e 
Procedimentos de Proteção de Dados Pessoais e a Política de Privacidade do Município de Vila do Conde em 
https://www.cm-viladoconde.pt.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), declaro que presto ao Município de Vila do Conde o 
meu consentimento informado, esclarecido e livre para a recolha, tratamento e fornecimento a terceiros dos dados 
pessoais constantes neste formulário.

Mais declaro que, no momento da submissão, tomei conhecimento do “Dever de Informação” abaixo, prestado pelo 
Município de Vila do Conde.

DEVER DE INFORMAÇÃO

O Município de Vila do Conde presta ao titular todas as informações relativas ao tratamento dos seus dados 
pessoais:

a) Os dados pessoais fornecidos são tratados por serem indispensáveis à prestação do serviço solicitado. 

b) Os dados pessoais fornecidos neste formulário, podem ser processados pelo Município de Vila do Conde, no âmbito 
da gestão do processo e para os efeitos inerentes ao serviço solicitado. 

c) Os dados recolhidos podem ser transmitidos a entidades terceiras que possam intervir na prestação do serviço ou 
ainda às entidades para a qual a respetiva legislação remeta. 

d) A qualquer momento pode exercer os direitos de acesso, de retificação, de apagamento e de limitação do 
tratamento dos dados pessoais, através de comunicação escrita ao Encarregado de Proteção de Dados do Município, 
pelo correio eletrónico dpo@cm-viladoconde.pt, não comprometendo a licitude do tratamento que, entretanto, 
tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento. 
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