
 
 

 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
CABAZ DE NATAL 2021 

 

 

 

Identificação do/a Requerente:     Data: ___ / ___ / 2021 

Requerente:   
Morada:   
Código Postal:    Freguesia:                                 
Contacto:  Data de Nascimento:    
Nº de Seg. Social:   Cartão de Cidadão:   

 

Identificação do restante agregado: 

Nome Parentesco Idade Nº Segurança Social Cartão 
Cidadão 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

 

Suporte Social: 

Recebe apoio alimentar de alguma instituição regularmente?       

Sim   Não    
       Qual?   

      
Tem Assistente Social? 
            

Sim   Não    
      Qual?   

 
Declaração:  
Ao subscrever o presente pedido, o/a requerente declara sob compromisso de honra que todas as informações 
constantes no presente documento são verdadeiras. 
As falsas declarações implicam o indeferimento do processo e o impedimento de se candidatar no ano seguinte. 
A falta de entrega de documentos dentro do prazo de candidatura implica o indeferimento da candidatura. 
O/a requerente fica por este meio notificado de que, a candidatura agora instruída poderá ser alvo de visita domiciliária. 
Não serão aceites candidaturas de agregados que recebem apoio alimentar mensal. 
A capitação per capita utilizada para a atribuição deste apoio são 150€ (situação excecional devido à Pandemia). 
      
       

Assinatura do/a requerente ou membro do agregado familiar 

 

____________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Dados do titular: 

 

________________________________________________________, nascido (a) __/__/_____, residente 

em  _________________________________________, _____-____; _____________ com o nº de 

identificação ______________ , representando-se a si e ao seu agregado familiar perante o Gabinete de Ação 

Social da União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, declara de forma livre e 

esclarecida, específica e inequívoca que: 

 

__ É minha vontade receber alimentos e autorizo a entidade mediadora a fornecer os meus dados e do meu 

agregado familiar, aos serviços de atendimento e acompanhamento social do sistema da Segurança Social, 

Camara Municipal, Finanças, ou outras, bem como o respectivo tratamento em ficheiros de dados pessoais 

informatizados ou manuais. 

 

__ Não é minha vontade receber alimentos e não autorizo a entidade mediadora a fornecer os meus dados 

e do meu agregado familiar, aos serviços de atendimento e acompanhamento social do sistema da Segurança 

Social, Camara Municipal, Finanças, ou outras, bem como não autorizo o respectivo tratamento em ficheiros 

de dados pessoais informatizados ou manuais. 

 

 

Declara ainda, para os devidos efeitos, ter sido devidamente informado de todas as obrigações e 

responsabilidades inerentes à autorização proferida. 

 

Assinatura do titular: ____________________________________________________________ 

Data: ___/___/______ 

 

 

 

Em cumprimento do disposto no regulamento geral de proteção de dados – Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. 


