
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO DO BARREIRO

Pedido de Isenção de taxas para operações urbanísticas (artº 5, nº 6 do Regulamento)

Pedido de atribuição de bolsas de estudo (art.º 5, n.º 7 do Regulamento)

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

REPRESENTANTE

Nome

Morada

Telef./Telm.                      .   E-mail

Na qualidade de:         Mandatário         Outro

Código de consulta da procuração online
(se não tem código de consulta, deverá juntar a procuração e identificação do mandatário)

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

Domicílio escolhido                                                                                       Código Postal                   -

Email:
Outros meios de notificação: No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada, preferencialmente, por correio eletrónico ou, em alternativa, por carta

registada com aviso de receção.

OBJETO DO REQUERIMENTO

Na qualidade de Bombeiro Voluntário do Corpo de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária

Filho | Enteado  de                                                                                             (quando maior de idade) requer:

Isenção de taxas referentes a operação urbanística (artº 5, nº 6 do Regulamento).

Atribuição de bolsa de estudo (artº 5, nº 7 do Regulamento).

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes deste processo para o endereço eletrónico indicado.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Morada

Freguesia                                                                                                     Código Postal                   -

CC/BI                        Validade           /           /          NIPC/NIF                                    Telef./Telm.
.
E-mail

AGREGADO FAMILIAR

Nome Data de Nascimento *Parentesco CC/BI NIF

                   /        /

                   /        /

                   /        /

                   /        /

                   /        /

                   /        /

             ano             mês        dia

C.M.B. Mod. 02.177(a)

* Cônjuge | Unido de facto | Filho | Enteado



Anexa os documentos assinalados:

Declaração assinada pela Direção da  Associação Humanitária de Bombeiros e pelo Comando do respetivo
Corpo de Bombeiros onde conste toda a informação necessária sobre os requisitos das alíneas a) a f) do artigo 4.º do
Regulamento, consoante a situção;

Apresentação do Cartão de Identificação de Bombeiro emitido pela C.M.B.;

Documento emitido pela competente Repartição de Finanças comprovativo de que não possui qualquer outro
prédio urbano destinado a habitação, de sua propriedade ou de qualquer outro membro do agregado familiar;

Certidão de Registo Predial e Caderneta  Predial do prédio onde vão ser efetuadas as operações urbanísticas
para as quais se requer a isenção de taxas;

Declaração assinada sob compromisso de honra em que se compromete a utilizar a habitação objeto de
intervenção pelo período de 5 anos (anexo I)

CONSENTIMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Eu,                                                                                                                                                     , autorizo

a utilização dos dados pessoais constantes neste documento, unicamente para os fins a que se destina.

Barreiro,          de                                          de 20

O REQUERENTE / REPRESENTANTE

*) De acordo com a lei de proteção de dados, o Município do Barreiro compromete-se a não passar esta informação a terceiros e a tratar esses dados com confidencialidade.
Se autoriza que os seus dados façam parte da nossa base de dados, iremos conservá-los até que retire o seu consentimento, o que pode ser feito em qualquer altura, mediante o envio de um email para:
protecao.civil@cm-barreiro.pt
*) Lei da proteção de dados - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho datado de 27 de abril de 2016 que no ordenamento jurídico português entrou em vigor a 25 de maio 2018.

Conferi a identidade do requerente/representante
pela exibição do CC/BI/Cartão de Identificação CMB.

Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo
requerente.

Proposta de despacho:

ISENÇÃO DE TAXAS ART.º 5, Nº 6 DO REGULAMENTO

Certificado de matrícula

Documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros onde o Bombeiro
desempenha funções, assinado e autenticado pelo Comandante, que comprove o facto que deu origem ao direito e
com indicação do período de inatividade previsto, quando aplicável.

ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO (ARTº 5, Nº 7 DO REGULAMENTO)


