
 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R005-1 
 

1 

 

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO “IDADE +” 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC

Morada    Porta 

Código Postal  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico).

 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Ex.ª: 

 Concessão do cartão municipal do idoso “idade+” conforme regulamento municipal - anexar todos

 Renovação do cartão municipal do idoso “idade+” conforme regulamento municipal - anexar (a)

 O valor de 30% de desconto na fatura do consumo de água, saneamento e tarifas do lixo para fins domésticos 

 Consumidor nº  Instalação nº 
 

 

3 - COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

Nome 
Data de 

nascimento 
Parentesco 

Vencimento/ 
pensão (€) 

 

 

 

 

CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA 

O agregado familiar supra mencionado, é composto por pessoas e reside nesta freguesia há pelo menos cinco anos.

 O Presidente da junta de freguesia, 

Data    Ass
 

Pede deferimento, O requerente, 

Data    Ass
 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 
 Declaração ou listagem dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) de todos os membros do agregado familiar emitido pelo serviço de finanças respetivas 

 Fotocópia do IRS relativa ao ano civil anterior 

 Recibo de água 

 Fotocópia do último recibo da pensão ou reforma ou documento comprovativo do seu valor de todos os membros do agregado familiar (a) 

 Atestado da junta de freguesia que comprove a composição do agregado familiar (a) 
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