
N.º processo 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL
                                   Pedido de atribuição de incentivo à natalidade - NaturaLanhoso 
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC     Validade    Email 

Nome (conjuge)  

Contribuinte     Telefone   Telemóvel     Data nasc.  

BI/CC     Validade    Email 

Morada  

Freguesia    Código Postal    

OBJETO DO REQUERIMENTO

Na qualidade de   vem  requerer a V.ª  Ex.ª a atribuição do 
incentivo à Natalidade – NaturaLanhoso.

Nome da Criança 

Morada  

Freguesia     Código Postal     

Data nasc.  BI/CC  Validade  Contribuinte 

Composição do agregado Familiar:

Nome Parentesco B.I./C.C./R.N. Data de Nasc.

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Avenida da República, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
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Condições Sim Não

A criança encontra-se registada com naturalidade na Póvoa de Lanhoso 

O(s) requerente(s) reside(m) no Concelho há pelo menos três anos contínuos 

O(s) requerente(s) encontram-se recenseados no concelho da Póvoa de Lanhoso há pelo 
menos seis meses

A criança vive, efetivamente, com pelo menos um dos progenitores

Existência de dívidas ao município da Póvoa de Lanhoso por parte dos progenitores

Entrega de Documentos Sim Não

Formulário de candidatura

Documentos de Identificação de todos os elementos do agregado familiar

Documento de identificação fiscal dos requerentes

Certidão  de  eleitor  com data  de  inscrição,  emitida  pela  junta  de  freguesia  da  área  de 
residência

Certidão  comprovativa  do  domicílio  fiscal  (mínimo  três  anos  no  concelho)  emitida  pelo 
serviço de finanças

Certidão de nascimento ou registo da criança

IBAN 

Os requerentes, abaixo assinados, declaram por sua honra, a veracidade de todas as informações 

constantes do presente requerimento.

Observações:

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos do artigo 63º do CPA, aprovado 

pelo DL 4/2015, de 7 de janeiro   Sim   Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

Os Requerentes,
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