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Formulário de Apresentação de Documentos Comprovativos de
Realização de Despesa

Apoio à Natalidade e à Família

□

Carimbo de Registo de Entrada

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROGENITOR(ES)
(conforme preenchido na candidatura)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA(S) CRIANÇA(S)

O(s) progenitor/requerente(s) assume(m) inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações e

documentos constantes deste formulário de despesa. Falsas declarações implicam o indeferimento do processo ou o reembolso

do montante do incentivo atribuído.

Data: ____/____/_______ Assinatura(s): 1.º _________________________________________________________________

2.º _________________________________________________________________

1º Progenitor/Requerente:

Nome completo: _________________________________________________________________________________________

Data de nascimento:____/____/______ N.º B.I./CC______________________N.º contribuinte:___________________________

Naturalidade:_____________________________. Estado civil:_________________ Contacto:___________________________

Morada de residência: _____________________________________________________________________________________

______________________________________. Código postal: _________ - ________ _________________________________

Confirma que mantém o NIB entregue na candidatura. Sim, confirmo.
  Não, apresento novo em anexo.

  

2º Progenitor:

Nome completo: _________________________________________________________________________________________

Data de nascimento:____/____/______ N.º B.I./CC______________________N.º contribuinte:___________________________

Naturalidade:_____________________________. Estado civil:_________________ Contacto:___________________________

Morada de residência: _____________________________________________________________________________________

______________________________________Código postal: _________ - ________ __________________________________

1- Nome completo: _______________________________________________________________________________________

Data de nascimento: ______/_____/_________. Naturalidade:_____________________________________________________

2- Nome completo: _______________________________________________________________________________________

Data de nascimento: ______/_____/_________. Naturalidade:_____________________________________________________

DOCUMENTOS RELATIVOS À:

1ª TRANCHE:
  

2ª TRANCHE:
  

(Conforme disposto no artigo 12.º do Regulamento deste Apoio)

Valor total dos documentos: __________,_____€
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Decisão da Avaliação do Processo:

DEFERIDO
  Valor do Incentivo a atribuir: __________________

Freguesia: __________________________ N.º Filho na Fratria: __________

Data entrega do Incentivo: _____/_____/_____

INDEFERIDO
  Data: _____/_____/__________

Razões de Indeferimento: ________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Presidente da Câmara: ___________________________________________

A PREENCHER PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

INFORMAÇÃO DCD

CONCLUSÃO DO PROCESSO

DOCUMENTOS APRESENTADOS

  Originais de documentos comprovativos de realização de despesa (faturas/recibo, recibo ou venda a dinheiro) devidamente
identificados, de compras de produtos ou bens destinados ao recém-nascido, relativos à 1ª ou 2ª tranche, consoante o valor do
incentivo, realizadas no comércio local, de acordo com a Listagem de Bens/Produtos Elegíveis.

  DEFERIDO

Remeta-se à Divisão Administrativa e Financeira para pagamento.

  INDEFERIDO

A Presidente da Câmara ou O/A Vereador(a)

_____ / _____ / ___________ _________________________________________

Apreciação dos documentos comprovativos de realização de despesa:

1. A candidatura ao incentivo à natalidade foi aprovada em Reunião de Câmara de _______ de ____________________ de

_________, sendo que o valor do incentivo é de ___________,______€, correspondente a duas tranches de

___________,______€ cada.

2. O(s) originais dos documento(s) de realização de despesas, legalmente emitidos, realizados em estabelecimentos comerciais

do concelho e de acordo com a Listagem de Bens/Produtos Elegíveis, totalizam o valor de ___________,______€.

3. A data limite de apresentação dos documentos comprovativos de realização de despesa referentes à _____ ª tranche

termina(ou) no dia_______ de ____________________ de ________, tendo sido efetuada a apresentação dos documentos

em _______ de ____________________ de ________.

Considerando que os documentos comprovativos de realização de despesa ____cumprem todos os requisitos impostos pelo

regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família do concelho da Marinha Grande, propõe-se o ____ deferimento do

pagamento do incentivo no valor de ____________,_____€.

O/A Técnico Superior

_____ / _____ / ___________ _________________________________

Concordo com a informação supra, O Chefe de Divisão

_____ / _____ / ___________ _________________________________


