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AVISO 

CABAZ DE NATAL 2018 

 
 

Avisam-se todos os muníc ipes que as inscr ições para atr ibuição do CABAZ DE NATAL 

PARA O ANO DE 2018 se efetuam nos seguintes locais :  

 

    A part ir  do dia 19 de abril  e até ao dia 13 de julho  na Junta de Fregues ia da 

área de res idênc ia;  

     A par t ir  do d ia  19 de abri l  e até ao d ia 31 de julho  no GMA –  Gabinete 

Munic ipal  de Atendimento,  s i to no Piso 0 da Câmara Munic ipal da Maia.  

 

Mais se informa de que para efe tuar a candidatura ao Cabaz de Natal são necessár ios  

os seguintes documentos e relat ivos a todos os elementos do agregado familiar .  

 

  FICHA DE CANDIDATURA  ( fornecida pela Câmara Munic ipal da Maia ou Junta 

de Fregues ia do local de residência) ;  

    BILHETE DE IDENTIDADE, Cartão de Cidadão ou Bolet im de Nasc imento;  

  DOCUMENTO COMPROVATIVO DOS RENDIMENTO S  de todos os e lementos 

da famíl ia (Rec ibo de Venc imento ou, na sua inex is tênc ia, Documento 

subscr i to  pelo(a) própr io (a) dos Rendimentos Aufer idos a t í tu lo de Trabalho 

Não Declarado;  Pensão de Inval idez;  Pensão de Velh ice; CSI –  

Complemento Sol idár io para  Idosos; SEP –  Suplemento Espec ia l  de Pensão;  

CD –  Complemento de Dependênc ia; Pensão de S obrevivência; Pensão de 

Orfandade;  Rendimento Soc ia l de Inserção; S ubsíd io de Doença; Subsíd io 

de Desemprego; Pensão de Al imentos do(a) P rogeni tor(a)  ou do Fundo de 

Garant ia de Al imentos  Devidos a Menores; Cert idão dos Serviços da 

Segurança Soc ia l,  no caso de inex istênc ia de rendimentos;  

      CARTÃO DE ESTUDANTE dos menores com idade igual ou super ior  a 16 

anos ou Dec laração comprovat iva e emit ida pelo Estabelec imento  de Ens ino 

que f requenta;  

    CARTÃO DE ELEITOR  (da Fregues ia onde reside);  

  IRS REFERENTE A 2017  ou documento em como está isento da sua 

apresentação;  

   CERTIFICADO DE INCAPACIDADE MULTIUSO,  em caso de def ic iênc ia ou 

outra incapac idade.  

  DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO para tratamento de documentos com 

dados pessoais.  

Maia, 12/04/2018 
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