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Pedido de atribuição de incentivo à natalidade - NaturaLanhoso                                      214/V3

      N.º processo:  

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.

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Condições para se candidatar:
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 Residam no concelho de Póvoa de Lanhoso há, pelo menos, 3 (três) anos comprovado através de

atestado emitido pela Junta de Freguesia;

 Estejam recenseados no concelho de Póvoa de Lanhoso, caso tenham, pelo menos, 18 anos;

 Apresentem atestado de residência emitido, no máximo, há três meses, pela Junta de Freguesia e/ou

título válido de residência no caso dos trabalhadores estrangeiros;

 Estejam registados como naturais do concelho da Póvoa de Lanhoso e residam efetivamente com o/a

requerente ou requerentes do apoio a conceder no domínio do Naturalanhoso;

 Disponibilizem toda a documentação que lhes seja requerida pelos serviços municipais, necessária à

instrução e avaliação do processo;

  As despesas deverão ser entregues num prazo de 12 meses a contar da apresentação da candidatura.

Documentos instrutórios:

 Apresentação de documento de identificação pessoal e cartão de contribuinte do/a requerente e de

todos os elementos do agregado familiar e/ou a sua reprodução, desde que, previamente autorizada;

 Certidão de nascimento e/ou registo da criança;

 Atestado  emitido,  no  máximo  há  3  meses,  pela  junta  de  freguesia,  a  atestar  a  residência,  o

recenseamento  e  a  composição  do  agregado  familiar,  e  título  válido  de  residência,  no  caso  dos

trabalhadores estrangeiros;

 Comprovativo do número de Identificação Bancaria (NIB);

 Declaração, sob compromisso de honra do/a requerente,  de não divida,  à data da candidatura,  ao

Município da Póvoa de Lanhoso.

 Declaração,  sob  compromisso  de  honra  do/a  requerente  em  como  reúne  as  condições  para  se

candidatar;

 Declaração,  sob  compromisso  de  honra  do/a  requerente,  da  veracidade  de  todas  as  declarações

prestadas no requerimento de candidatura. 

Nota:

As fotocópias dos documentos têm de ser acompanhadas dos originais para que sejam validadas pelos
serviços de que estão em conformidade com os mesmos.

A candidatura deve dar entrada nos serviços municipais até 6 meses após o nascimento da criança. 

Observações
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Responsável pelo Tratamento dos Dados: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 

Encarregado de Proteção de Dados:  Email: dpo@mun-planhoso.pt 

A recolha e o tratamento dos seus dados pessoais é efetuada no âmbito da(s) finalidade(s) expressas no presente requerimento.

Pode exercer direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do tratamento, de portabilidade,

de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de

ser informado em caso de violação dos dados. Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no

estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/autoridade pública. Salvo indicação em

contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução

das finalidades do tratamento. O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do

consentimento  não  compromete  a  licitude  do  tratamento  efetuado  com  base  no  consentimento  previamente  dado.  Para  mais

informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados consulte o nosso site em www.povoadelanhoso.pt.

Consentimento prévio para fornecimento de dados pessoais no âmbito do RGPD:   Sim    Não

Consentimento  prévio  para  receber  notificações  através  de  telefone  ou  correio  eletrónico,  nos  termos  da  legislação  em  vigor

  Sim    Não

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

constantes do presente requerimento.

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

Os Requerentes,

Avenida da República, 
4830-513 Póvoa de Lanhoso Telefone: 253 639 700

www.povoadelanhoso.pt
geral@mun-planhoso.pt

http://www.povoadelanhoso.pt/
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