
 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     Requerimento

Emissão do Cartão do Idoso                           223/2018/V2

Ex.mo Sr.º
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal  -   

Contribuinte     Telefone    Telemóvel    Data nasc. 

BI/CC     Validade   Email 

Documentos instrutórios:

 Apresentação do documento de identificação pessoal do requerente e de todos os elementos do

agregado familiar e/ou a sua reprodução, desde que, previamente autorizada;

 Fotocópia do cartão de contribuinte do requerente, bem como, de todos os elementos do agregado 

familiar; 

 Atestado de residência emitido, no máximo, há três meses, pela Junta de Freguesia e título válido de 

residência, no caso dos trabalhadores estrangeiros;

 Atestado de residência com a composição do agregado familiar emitido, no máximo, há três meses, 

pela Junta de Freguesia; 

 Fotografia tipo passe;

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

Município da Póvoa de Lanhoso; 

 Declaração, sob compromisso de honra, declarando que reúne as condições para se candidatar. 

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

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,

Confirmação da instrução devida do processo (a preencher pelo (a) colaborador (a) do Balcão Único):

Póvoa de Lanhoso,  

O Técnico(a),

Avenida da República, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
       Telefone 253 639 700 |  Fax 253 639 709  |  www.povoadelanhoso.pt  | geral@mun-planhoso.pt

N.º Cartão
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