
  Ex.mo Senhor 

  Presidente da Câmara  

  Municipal de S. J. da Pesqueira 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO 

Nome: 

Morada: 

Código Postal:  Freguesia: 

N.º Contribuinte:

Telefone: E-mail:

C/C:    Data emissão: 

Vem junto de V. Ex.ª solicitar o incentivo à natalidade 

Identificação da criança: 

Nome: 

Data de Nascimento:      Data de adoção: 

Requisitos/ Documentos a apresentar: 

   Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e número de Identificação Fiscal do(s) 

requerente(s), devidamente atualizados, bem como NIB/IBAN emitido pela Entidade Bancária; 

   Cópia da certidão de nascimento da criança ou documento comprovativo do registo; 

   Cópia de documento comprovativo de adoção, caso aplicável; 

   Atestado emitido pela Junta de Freguesia comprovativo da situação de residência efetiva no concelho de 

S. João da Pesqueira;

Certidão de Domicílio Fiscal emitida pela Autoridade Tributária;

Certidões de não dívida à Segurança Social e às Finanças;

Ter a sua situação regularizada perante o Município;

Certidão   da   sentença   judicial   que   tiver   regulado   o   exercício  das  responsabilidades  parentais

relativamente a filhos menores ou acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais quando 

existam filhos menores e não tenha previamente havido regulação judicial (caso aplicável); 

   Comprovativo de Agregado Familiar emitido pela Autoridade Tributária. 

O(s) requerente(s) abaixo assinado(s) declara(m) que a as informações prestadas e documentos entregues 

são verdadeiros e assume(m) a inteira responsabilidade pelas mesmas. 

A prestação de falsas declarações por parte do/s requerente/s inibe-o/s do acesso ao incentivo de apoio à 

natalidade e outros apoios concedidos pelo município no âmbito de outros programas, de forma permanente, 

para além de outras consequências previstas na lei. 

RGPD: Qualquer informação que o(s) titular(es) forneça(m) apenas será utilizada para a finalidade descrita 

e em cumprimento da legislação sobre proteção de dados. 

 Data:__/__/____  O requerente:________________________________ 
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