Normativo Municipal de Apoio à Natalidade
Formulário de Candidatura
Identificação do Requerente (1)
Nome Completo:
Data de Nascimento:
Cartão de Cidadão nº:
NIF:
Filho de:
e:
Residência:
Localidade:
Telemóvel:
NIB:
Entidade Bancária:

Estado Civil:
Válido até:
E-mail:

Código Postal:
Telefone:

(1)

Progenitora e/ou qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial, a criança esteja confiada.

Composição do Agregado Familiar
Nome

Parentesco

Estado Civil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Identificação da Criança
Nome completo:
Cartão de Cidadão nº:
NIF:
Filho de:
e:
Residência:
Localidade:
Nascido/adotado em:

Válido até:
Data de Nascimento:

Código Postal:
Naturalidade:

Apoios à Natalidade a Atribuir
Pelo Nascimento/Adoção do 1º filho - 500€
Pelo Nascimento/Adoção do 2º filho - 750€
Pelo Nascimento/Adoção do 3º, 4º, 5º ou 6º filho - 1000€
O montante de reembolso (artigo 4 º, ponto 2) será definido após o cálculo da capitação média do agregado familiar

Declaro que conheço as NORMAS pelas quais se rege a atribuição de Apoio à Natalidade e que me responsabilizo por
todas as informações prestadas.
Mais declaro que autorizo o tratamento dos dados constantes neste boletim e documentos anexos, podendo o
consentimento ser retirado a qualquer momento.

Data: Redondo,

de

de 20_____
O Requerente

________________________________________

Documentos a apresentar:
a. Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão, Cartões de Contribuinte e Cartões de Beneficiários de Sistema de
Proteção Social dos requerentes
b. Certidão da Junta de Freguesia atestando que os requerentes residem e estão recenseados no concelho
c. Cópia de certidão de nascimento ou documento comprovativo de registo de cada filho (do recémnascido/adotado e de todos os descendentes do requerente)
d. Documento comprovativo do número de identificação bancária (NIB), quando existir
e. Fotocópia da última declaração de IRS acompanhada da nota de liquidação e respetivos anexos, do agregado
familiar (no caso de isenção, declaração comprovativa da Repartição de Finanças)
f. Fotocópia da última declaração de IRC, no caso de algum dos membros do agregado familiar ter sociedades
ou empresas, acompanhada de declaração sob compromisso de honra
g. Registo criminal do(s) membros do agregado familiar maiores de idade

A preencher pelos Serviços
Data de entrega
O Funcionário

