Parecer Técnico
Em ___/_________/_______

MUNICÍPIO
DE
VILA NOVA DE POIARES

Deferido
Indeferido
REGISTO n.º: ________________________________
Dia: _______/________/______________
O/a Trabalhador/a: _________________________

Parecer do Executivo
Em ___/_________/_______
Deferido
Indeferido

NASCER +
Regulamento Municipal de Incentivo
à Natalidade

O Vice-Presidente da Câmara Municipal
_________________________
Artur Jorge Baptista dos Santos, Prof. Dr.

REQUERIMENTO

Ex.mo Sr. Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
Ao abrigo do Regulamento do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade | Nascer+, publicado em 31 de
março de 2017, em Diário da República – 2.ª série (Regulamento n.º159/2017) eu,
________________________________________________________________________(nome completo do/a requerente), na
qualidade de _______________________________________________________________________ (pai, mãe ou representante legal)
da criança ____________________________________________________; venho apresentar a minha candidatura ao subsídio
a conceder pela Câmara Municipal no âmbito daquele Programa.
Declaro para efeitos da presente candidatura que reúno as condições de acesso nomeadamente o estatuído
nos artigos 3.º e 4.º apensando ao presente requerimento a documentação obrigatória, nomeadamente
(artigo 6.º):
Fotocópias dos documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar (cartão de
cidadão ou bilhete de identidade)
Fotocópias dos NIF’s (números de identificação fiscal) no caso de não terem cartão de cidadão
Cartão de Eleitor e Certidão emitida pela Junta de Freguesia competente (onde conste expressamente o
referido na alínea c), do número1, do artigo 4º)

Certidão comprovativa do domicílio fiscal, atestando a residência no Concelho de Vila Nova de Poiares
há pelo menos 2 (dois) anos contínuos a solicitar no Serviço de Finanças (alínea c), número 1, do artigo 4.º)
Fotocópia da Certidão de Nascimento/Assento de Nascimento
Comprovativo da decisão judicial ou administrativa das entidades ou organismos legalmente
competentes, de como a criança lhe esteja confiada

Declaro para os devidos efeitos que tomei conhecimento do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade |
Nascer+, bem como o ali consignado.
Vila Nova de Poiares, _____ de _______________________ de _______________
O/A Requerente
_________________________________________________________________________________
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