
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

INCENTIVO À NATALIDADE

Requerente: ____________________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _________ - ____ Freguesia: _________________ Concelho: ______________________ 

BI/C. Cidadão: _______________________ Arquivo: ____________________ Validade: _____/_____/____ 

NIF: __________________________ Profissão/Atividade: ________________________________________ 

Telefone: _____________________ Telemóvel: ______________________ Fax: ______________________ 

Correio Eletrónico: ________________________________________________________________________ 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PAI 

 
Nome do pai: ____________________________________________________________________________ 

BI/C. Cidadão: _______________________ Arquivo: ____________________ Validade: _____/_____/_____ 

NIF: __________________________ Código do Serviço de Finanças: _______________________________ 

Estado Civil: ____________________________ Profissão: ________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Freguesia: _______________________________________ N.º de Eleitor: ___________________________ 

  

II – IDENTIFICAÇÃO DA MÃE 

 Nome da mãe: ___________________________________________________________________________

BI/C. Cidadão: _______________________ Arquivo: ____________________ Validade: _____/_____/_____ 

NIF: __________________________ Código do Serviço de Finanças: _______________________________ 

Estado Civil: ____________________________ Profissão: ________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Freguesia: _______________________________________ N.º de Eleitor: ___________________________ 
 
 

III – OBJETO DO REQUERIMENTO 

 

Vem requer a atribuição de incentivo à natalidade pelo nascimento do(a) filho(a) _______________________ 

_________________________________________________, ocorrido em _____/_____/_______, natural da 

freguesia de __________________________, concelho de Torres Novas

Exmo. Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão

IBAN: PT50  ________________________________________________________________________________ 

Qualidade:  Mãe       Pai       Outro: qual _________________________________________________ 



8.. Considerando que a candidatura ____cumpre todos os requisitos impostos pelo Regulamento de Incentivo à Natalidade 

propõe-se o ____deferimento 

A Assistente Técnica

_____ / _____ / __________                                           ___________________________________

O Presidente da  Junta de Freguesia

_____ / _____ / __________                                               __________________________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Entidade Descritivo do bem adquirido ValorNº Fatura

,  em reunião do executivo de  _____ / _____ / __________                         

 

V - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, sob  compromisso  de honra  que são verdadeiras as informações constantes deste requerimento e a 

autenticidade da informação constante dos documentos comprovativos que anexo, tenho perfeito e integral 

conhecimento das  obrigações  e sanções  a que  fico su jeito no caso de inexatidões ou prestação de falsas 

declarações, e que tomo conhecimento do Regulamento de Incentivo à Natalidade,  cuja cópia me foi entregue.

Comprometo-me a apresentar quaisquer outros elementos necessários para o processo; 

Autorizo a cópia do meu cartão do cidadão e o tratamento dos meus dados pessoais; 
 

Pede deferimento, 
 

Pedrógão,  ______ de _____________________ d e  20____ 

 
O(s) Requerente(s)

 

______________________________________________________________
 

 
(Dados a preencher pelo signatário, nos termos do Decreto – Lei n.º 250/96, de 24 de dezembro) 

VI - APRECIAÇÃO PELOS SERVIÇOS

______________________________________________________________

há mais de 1 ano, anterior ao nascimento.


