
UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE

CANDIDATURA AO REGULAMENTO DE APOIO À NATALIDADE

AVISO N.º 2541/2019, DE 13 DE FEVEREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROGENITOR/REQUERENTE

Nome:


NIF: BI/CC: 
Validade:    Data de nascimento:  
Naturalidade: Estado Civil:
Morada de residência habitual: 


Código Postal:  Freguesia:
 Concelho:
Residência fiscal: 


Código Postal:  Freguesia:
 Concelho:
N.º de Eleitor: Contacto:

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA

Nome:


Data de nascimento:   Doc. Identif:
Naturalidade: 

DOCUMENTOS APRESENTADOS
 a) Fotocópia do cartão de cidadão do(s) progenitor(es) e restantes elementos do agregado;

 b) Certidão comprovativa do domicílio e agregado familiar para efeitos fiscais;

 c) Fotocópia da certidão de nascimento ou documento comprovativo do registo da criança;

 d) Comprovativo de morada (ex: fotocópia da fatura da luz ou água);
 e) Comprovativo do NIB mencionando o nome do progenitor/requerente.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA O PROCEDIMENTO
Atestado de residência a emitir pela União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre.



UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE

O(s) progenitor(es)/requerente(s) declara(m):

 Residir atualmente de forma efetiva e permanente na U. F. de Cortiçadas de Lavre e Lavre;

 Comprometer-se a residir e a estar recenseado(s) na U. F. de Cortiçadas de Lavre e Lavre,
pelo menos um ano após a data da atribuição do incentivo;

 Aceitar todas as condições estabelecidas no Aviso n.º 2541/2019, de 13 de fevereiro,
reservando-se à União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre o direito a proceder às
investigações necessárias para comprovar as declarações prestadas.

 Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados ser
sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados
pessoais para os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu
tratamento em ficheiros de dados pessoais informatizados ou manuais.

O(s) progenitore(s)/requerente(s) assume(m) inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela
exatidão de todas as declarações e documentos constantes deste formulário de candidatura,
tendo consciência e conhecimento de que eventuais falsas declarações prestadas implicam o
indeferimento do processo ou o reembolso do montante do incentivo atribuído, constituindo
ainda crime, nos termos do artigo 348-A do Código Penal.

Nos termos e para efeitos do disposto no Regulamento de Apoio à Natalidade da União de
Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, vem apresentar a V. Ex.ª a candidatura aos apoios
previstos naquele diploma legal.

Pede deferimento.

Assinatura(s):

Data:   
______________________________________

______________________________________


