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Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

Imprimir

Limpar

Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

Apoio no âmbito do Regulamento de
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome:
N.º de Contribuinte:

Morada :

Residente:
Contacto preferencial:

Código Postal:

-

Segundo contacto:

Concelho:
Fax:

Email:
Cartão do Cidadão
Válido até:

Bilhete de Identidade

N.º

Pelo Arquivo de Identificação:

Naturalidade:

ASSUNTO

Vem requerer a sua admissão ao Projecto de "Incentivo à Natalidade e Apoio à Família", nos termos e
condições do regulamento em vigor e do qual tem perfeito conhecimento.
COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Nome

Data:

Mod 366/1

Grau de Parentesco

(aaaa/mm/dd)

Idade

Pede Deferimento
O(A) Requerente
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Documentos entregues:
Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão de todos os elementos do agregado familiar;*
Cópia do Número de Identificação Fiscal (caso não seja detentor de Cartão do Cidadão) de todos os membros que constituem o agregado familiar;
Cópia do Número do Número de Identificação da Segurança Social (NISS)(caso não seja detentor de Cartão de Cidadão) de todos os elementos do
agregado familiar
Cópia da certidão de nascimento ou documento comprovativo do registo
No caso de adoção, documento legal comprovativo
Declaração emitida pela Junta de Freguesia da área de residência do(s)requerente(s) atestando que este(s) reside(m) no Concelho de Gouveia e
nele se encontram recenseado(s);
Declaração emitida pela Junta de Freguesia atestando a composição do agregado familiar;
Documento emitido pelo serviço competente do Instituto da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo
respetivo serviço processador que faça prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família (no caso do apoio referente ao
auxílio financeiro à frequência de creche);
Documento comprovativo do número de identificação bancária (NIB)
Declaração do candidato, nos termos da qual autoriza a realização das diligências necessárias para averiguar da veracidade dos elementos
fornecidos para análise, bem como para solicitar às entidades ou serviços competentes a confirmação desses elementos
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