Requerimento N.º

Exma. Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Anadia
Assunto: Candidatura ao Programa ANADIA estamos JUNTOS e juntos RECUPERAMOS – Apoio a famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconómica
Nome completo _______________________________________________________ Data de Nascimento ______/_____/_________
Nº de Identificação Civil _______________________, Válido até _____-_____- _________, Nº Contribuinte ____________________,
Residência_______________________________________________________________________, Código Postal _________-_____,
Telefone ___________________, Telemóvel _______________________, E-mail _______________________________________
vem por este meio requerer a V. Ex.ª o Benefício ao Programa ANADIA estamos JUNTOS e juntos RECUPERAMOS – Apoio a famílias
em situação de vulnerabilidade socioeconómica a atribuir pelo Município de Anadia, de acordo com as normas de execução deste
apoio:
Apoio monetário
Cabaz Alimentar
Agregado Familiar com mais de cinco elementos

Declaro que o meu agregado familiar é composto pelos seguintes elementos:

Nome
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Próprio

Data de
Nascimento

Parentesco
com o
Requerente

Número de
Identificação
Fiscal

Cartão Cidadão
ou Bilhete
Identidade ou
Cartão Residência

Situação
perante
trabalho

Rendimento
Mensal

-----
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3
4
5
6
7
8
Indico que o(s) motivo(s) da minha situação de insuficiência económica, gerada pela situação de pandemia Covid 19, são:
□ – perda/diminuição de rendimentos por situação de desemprego;
□ – perda/diminuição de rendimentos por inatividade profissional como trabalhador independente;
□ – perda/diminuição de rendimentos por situação lay-off;
□ – perda/diminuição de rendimentos por situação de doença;

1

Breve descrição sobre o fundamento da insuficiência económica motivada pela atual conjuntura da pandemia:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O Requerente assume sob compromisso de honra, da veracidade de todas as declarações prestadas no âmbito da presente
candidatura e que a mesma se destina ao mesmo fim, sob a pena de responsabilidade civil e criminal.
Declara também que autoriza os serviços de Ação Social da Câmara Municipal de Anadia, a recolher e prestar informação
complementar junto dos restantes elementos do agregado familiar, das instituições que prestam apoio à família, dos serviços do
Instituto de Segurança Social, IP, para efeitos exclusivos da presente candidatura e com carácter de sigilo.

CONSENTIMENTO INFORMADO
Declaro que, no âmbito da presente Candidatura, presto consentimento à reprodução dos meus documentos de identificação e do
meu agregado familiar.
Sim

Não

Nota: A candidatura, assim como os documentos necessários, deverá ser enviada para o email: redesocial.m.anadia@gmail.com ou
por entrega presencial (com marcação prévia, via telefone 231 510484/6), junto do serviço de ação social do Município de Anadia,
situado no Centro Cultural de Anadia.
PEDE DEFERIMENTO,
Anadia, _______ de _________________________ de 2021
O/A Requerente:
____________________________________________

DOCUMENTOS A APRESENTAR/ANEXAR
De acordo com os critérios para o apoio previsto no Programa ANADIA estamos JUNTOS e juntos RECUPERAMOS – Apoio a famílias
em situação de vulnerabilidade socioeconómica , o/a Requerente declara apresentar em anexo à presente candidatura os seguintes
elementos instrutórios:
Documento de identificação do requerente e/ou todos os elementos do agregado familiar (Cartão de Cidadão, ou Bilhete
de Identidade, ou Cartão de Residência);
Declaração, emitida pela União/Junta de Freguesia, a atestar a residência do agregado familiar;
Comprovativos dos rendimentos de todos os elementos do agregado familiar, nos três meses antecedentes à candidatura
(proveniente do trabalho, de prestações sociais, de pensões de reforma, ou outros). Caso não se encontre expresso no
recibo de vencimento a redução de rendimentos, devido à pandemia Covid 19, será obrigatória a apresentação de prova
documental, tal como declaração da entidade patronal relativa a situações de despedimento ou colocação em lay-off;
Comprovativo do IBAN (International Bank Account Number), do qual conste o nome do requerente;
(a preencher pelos serviços da Câmara Municipal de Anadia)
A Câmara Municipal de Anadia garante a confidencialidade dos dados pessoais do requerente e beneficiário, bem como, dos
demais elementos do agregado familiar, nos termos da Lei da Proteção de Dados Pessoais (Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) – Artigo 73º do Regulamento Geral de Ação Social do
Município de Anadia.
Data da receção

Assinatura do funcionário
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