
                            INSCRIÇÃO DO CARTÃO PDL FAMÍLIA NUMEROSA

NIF/NIPC(*)

Nome/Designação(*)  
Nº. Identificação civil Tipo: Validade / /

Data de Nascimento / /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax

(*) Preenchimento obrigatório

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:  

       com idades entre os 18 e 25 anos.

O processo só  terá  seguimento  após a  receção  de todos  os  documentos exigidos.  No caso  de incumprimento,
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

/ / Assinatura

Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e imagem e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente
para dar cumprimento ao aprovado no Regulamento do Cartão PDL Família Numerosa, publicado em Diário da República 2.ª série
PARTE H de 26 de março de 2021, com o Aviso n.º 5874/2021, ou conforme disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA) e/ou ao previsto em legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do
MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. A Câmara Municipal
de Ponta Delgada poderá constituir uma base de dados no formato digital  com a informação constante neste documento e
compromete-se a não a utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. Saiba mais em www.cm-
pontadelgada.pt/p/rgpd.

Informação dos serviços de Ação Social

N.º do cartão Data de emissão / /

/ / Assinatura
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Comprovativo de matrícula dos membros do agregado familiar, que frequentem o estabelecimento de ensino,

Fotocópia do atestado médico de incapacidade multiusos, caso se verifique adequado;

Fotocópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado;

Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia, com composição do agregado;

1 Fotografia tipo bilhete de identidade;

PassaporteCCBI

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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