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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Data

O Requerente

DATA E ASSINATURA

Pede Deferimento

PRETENSÃO

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

Vem requerer a V. Exa. a atribuição do incentivo à natalidade, no âmbito do Regulamento do "Cheque Bebé", pelo nascimento  
de seu/sua filho (a)                                                                                                                                            natural da freguesia de 
                                                                                  concelho de Vizela, declarando, sob o compromisso de honra e tendo perfeito 
conhecimento que é responsável pelas declarações aqui prestadas que, não sendo verdadeiras, constituem crime de falsidade.

Nome

Contribuinte n.º

Morada

Código Postal -

Telefone

-

Correio EletrónicoTelemóvel

BI/Cartão de Cidadão n.º válido até

ocorrido em

ANEXOS

Cópia do bilhete de identidade e do documento de identificação fiscal ou cartão de cidadão do/a requerente ou requerentes;

Cópia do cartão de cidadão e/ou documento de identificação fiscal da criança;

Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência do/a requerente ou requerentes, comprovando o cumprimento 
dos requisitos das alíneas a) e c) do artigo 4.º do presente Regulamento;

Certidão de não dívida ao Município, às Finanças e à Segurança Social.

DECLARAÇÃO

Declaro consentir de forma voluntária, a cópia/envio de todos os documentos de identificação, exclusivamente para efeitos de 
identificação perante a Câmara Municipal de Vizela
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