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Câmara Municipal da Mealhada 
Largo do Município – 3054-001 Mealhada (PORTUGAL) 

Telf. (+351) 231200980 / NIPC 506792382 
e-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt site: www.cm-mealhada.pt 

 

Programa de Generalização de Refeições do 1º CEB 
Inscrição 20__ /20__       

 

 

 

   

 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Escola/Centro Escolar  Ano a frequentar 
        

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA REFEIÇÃO 

Refeitório da Escola / IPSS 
    CE do Luso     CE da Mealhada     CE da Pampilhosa 
    Antes     Barcouço     Casal Comba 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

Nome  
N.º Cartão de Cidadão  Data de Validade  
NIF  Nº Passaporte (se aplicável)  
Data de Nascimento  

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 

Nome  
NIF  Nº Passaporte (se aplicável)  
Morada  
Código Postal  Telemóvel  
E-mail  

 

 

 
ESCALÃO 

     Escalão A – Gratuito 

     Escalão B – 0,73€/refeição 

     Sem Escalão – 1,46€/refeição  
 

      Pretende iniciar em ____/____/_______           Pretende iniciar em ____/____/_______  
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR 

 Cartão de cidadão (ou outro documento de identificação) do(a) aluno(a) e do(a) E.E. 

 Número de Identificação Fiscal do(a) aluno(a) (se não possuir cartão de cidadão) 
 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 Declaração de abono de família atualizada 
 
NOTA: A não entrega de documento comprovativo de abono de família ou entrega desatualizada, implica a atribuição do valor máximo (1,46€/refeição). 
 
 
 
 
 

Inscrição   Renovação  

 

LANCHE 
Apenas para crianças inscritas nas AEC’s 

 

     Sim 

     Não 

mailto:gabpresidencia@cm-mealhada.pt
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

O(A) Encarregado(a) de Educação assume a inteira responsabilidade nos termos da Lei, pela exatidão de todas as declarações 

constantes deste Boletim. Falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, a imediata suspensão da frequência da 

criança e o pagamento dos valores reais devidos.  

Foi igualmente informado da existência de Normas de Funcionamento do Fornecimento de Almoço aos Alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho da Mealhada, disponível para consulta no Setor de Educação da Câmara Municipal, em todos os 

estabelecimentos de ensino do 1º CEB e no endereço eletrónico: www.cm-mealhada.pt/ficheiros/regulamentos/normas_1ceb.pdf   

_____________________________________________________________________           Data  ____/____/_______ 
                                  O(a) Encarregado(a) de Educação
 

 
 

RGPD 
 

O Município de Mealhada cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e 
tratamento dos mesmos. Todos os dados recolhidos destinam-se exclusivamente aos fins para os quais foram solicitados. Para 
mais informações contactar dpo@cm-mealhada.pt.  
 

 

_____________________________________________________________________           Data  ____/____/_______ 
                                  O(a) Requerente
 

 
 
 

CONFIRMAÇÃO PELOS SERVIÇOS 
 

Confirmo que o(a) Encarregado(a) de Educação apresentou / não apresentou cópia de todos os documentos necessários para fazer 

a inscrição do(a) seu(sua) educando(a) no “Programa de Generalização de Refeições do 1º CEB”.   

_____________________________________________________________________           Data  ____/____/_______ 
                                  Os Serviços Administrativos
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