Data:
Despacho:

O Presidente da Câmara

(Dr. António Pinto Dias Rocha)

Exmo. Senhor
Presidente
Câmara Municipal de Belmonte
6250-088 Belmonte

Eu

Abaixo

Portador(a)

do

Assinado(a),
Bilhete

de

_________________________

_____________________________________________,
Identidade

,

N.º

______________________

Concelho de ______________________

,
,

Natural

de

Residente na

___________________________________________ ,
Concelho de Belmonte. Portador do Cartão de Eleitor N.º ___________.
Venho solicitar a V. Exa. a concessão do Cartão Social + , para poder beneficiar das regalias
sociais atribuídas pela Câmara Municipal.

Pede Deferimento
Paços do Município de Belmonte, _____ de _______________ de 201__
Requerente __________________________________

Entrega de todos os documentos solicitados, o respectivo preenchimento da ficha de adesão ao
Cartão Social + e estão reunidos todos os requisitos para atribuição do Cartão Tipo ______.
____/_____/ ______

A Técnica _________________________

Ficha de Adesão CARTÃO SOCIAL +
Cartão Social + N.º ______________

DATA: ____/____/______

Nome: _________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/____/______

Estado Civil: __________________

Naturalidade: ___________________________
Morada: ____________________________________________________________________
Código Postal: _________-_______

Telefone: ___________________

Freguesia: ________________
B. I. N.º____________________
Cartão Eleitor N.º _________________ Emitido em _____/____/________.
Composição do Agregado Familiar:
N.º

Parentesco

Nome

Data
Nascimento

de

N.º Fiscal

Rendimentos

de Contribuinte

Despesas
renda

(agua,
de

medicamentos)

1

€

€

2

€

€

3

€

€

4

€

€

€

€

TOTAL
Rendimento Per Capita

Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são verdadeiras e qualquer
alteração nos meus rendimentos, no meu agregado familiar ou mudança de residência informo a Câmara Municipal de
Belmonte.
Tomei conhecimento de que as falsas declarações ou omissões implicam a anulação do benefício, para além das
sanções previstas na lei.
O Requerente _________________________________________

Anexo: Uma Fotografia; Fotocópia do Bilhete de Identidade; Fotocópia do Cartão de Eleitor; Fotocópia da Declaração
do IRS, quando obrigatória a sua entrega nas finanças; Fotocópia dos recibos de reforma do mês anterior e de todos
os rendimentos que auferem.

luz,
casa,

