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KIT BEBÉ

Exmo. Senhor 
Presidente da União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome   

Contribuinte n.º                                       BI/Cartão de Cidadão n.º       válido até  

Morada   

Código Postal               -        -   

Telemóvel                                 Telefone                                  Correio Eletrónico  

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 

PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exª a atribuição do incentivo à natalidade, no âmbito do Programa do “Kit Bebé”, pelo nascimento de seu/sua

filho (a) _______________________________________________________ ocorrido em _____________________ natural da freguesia de 

___________________________________________________________________ concelho de Valença, declarando, sob o compromisso de 

honra e tendo perfeito conhecimento que é responsável pelas declarações aqui prestadas que, não sendo verdadeiras, constituem 

crime de falsidade. 

ANEXOS 

Cópia da certidão de nascimento da criança ou documento comprovativo do registo da criança; 

Cópia do bilhete de identidade e do documento de identificação fiscal ou cartão de cidadão do/a requerente ou requerentes; 

Cópia do cartão de cidadão e/ou documento de identificação fiscal da criança; 

Certidão de não dívida às Finanças e à Segurança Social. 

DECLARAÇÃO 

Declaro consentir de forma voluntária, a cópia/envio de todos os documentos de identificação, exclusivamente para efeitos de 

identificação perante a União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão. 

TOMA CONHECIMENTO 

Informação e acesso ao tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD (EU) 2016/679) 

A União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, informa o seguinte: 

Identificação e contactos 

Responsável pelo Tratamento dos Dados: União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão – Av. Sá Carneiro, Centro Coordenador de Transportes, R/C, 4930-
587 Valença - Telefone: 251818080 - Email:  vlccar291013@gmail.com 
Encarregado de Proteção de Dados: Av. Sá Carneiro, Centro Coord. de Transportes, R/C, 4930-587 Valença - Telefone: 251818080 - Email: vlccar291013@gmail.com 

O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos no presente 
requerimento. 

Os dados pessoais são identificados claramente no presente requerimento. 
Pode exercer o direito de acesso aos dados pessoais, designadamente: direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento dos dados, à limitação do 
tratamento, de portabilidade, de oposição e decisões individuais automatizadas, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de ser 
informado em caso de violação dos dados. 
Só com o seu consentimento partilhamos com terceiros os seus dados pessoais ou no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de 
interesse público/autoridade pública. 
Salvo indicação em contrário ou por motivos legais, os dados recolhidos apenas são conservados pelo período estritamente necessário à prossecução das finalidades 
do tratamento. 
O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado 
com base no consentimento previamente dado. 

Para mais informações sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados da União das Freguesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão, consulte o nosso site em https://jf-
vcca.pt/pt/politica-de-privacidade/  

Pede Deferimento O Requerente 

Data 

_______________________________________________________________________________________________________________________
ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOSEntrada:

Data ___ /___ /______

O Funcionário: ______________________________

Despacho:
Data ___ /___ /______

O Presidente: ________________________________
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