Procedimento: PMD2016

Requerimento de candidatura ao Prémio de Mérito Desportivo
a Jovens Atletas
Ex.mo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche,
Eu, ___________________________________________________________(nome completo
do

candidato),

residente

n

______________________________________________________________
Localidade __________________, código postal _________-______, telefone n.º ___________
com o n.º de identificação civil _____________________ e o n.º de identificação fiscal
______________, e-mail _____________________ venho candidatar-me ao Prémio de Mérito
Desportivo atribuído pela Câmara Municipal de Peniche, por ser atleta, na modalidade
de_________________________, com participação em __________________, na época
desportiva de _____/_____ conforme documentos comprovativos anexos.

Para os devidos efeitos declaro ter conhecimento do Regulamento para a atribuição dos
Prémios de Mérito e de que cumpro os requisitos que dele fazem parte.
Mais declaro serem verdadeiras todas as declarações prestadas.
Para o efeito, junto os seguintes documento, conforme previsto nos n.º 3 e 4 do artigo 12.º do
RPMD:

Quadro de verificação de entrega dos documentos,
a preencher pelos serviços:




i.

Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;

ii.

Atestado de residência no concelho emitido pela junta de freguesia da área de
residência, com a indicação da composição do agregado familiar;



iii. No caso do atleta ser natural de outro concelho, comprovativo da residência de,
pelo menos, um dos progenitores no concelho de Peniche à data do nascimento
do atleta;



iv. Comprovativo da inscrição do atleta na respetiva federação desportiva da
modalidade a que se candidata;



v.

Curriculum Desportivo do candidato, em que conste, obrigatoriamente, os anos
de prática da modalidade e os resultados obtidos, devidamente comprovados;



vi. Declaração da associação ou coletividade desportiva na qual o jovem atleta se
encontra inscrito como praticante;



vii. Fotocópia da última declaração de I.R.S. de todos os elementos do agregado

familiar, relativa ao ano civil anterior ao ano a que se refere a candidatura.
No caso de candidatos menores:
(nome completo do(a) progenitor(a) ou representante legal)
___________________________________________, (documento de identificação)
____________,
declaro autorizar a candidatura ao Prémio de Mérito Desportivo.

Peniche, _____ de ___________ de _______.
_____________________________________
(assinatura do candidato)

_____________________________________
(assinatura do(a) progenitor(a) ou representante legal se aplicável)

_____________________________________________________________________________
Verificação dos serviços do Município:
O requerente entregou os documentos em que assinalo X no quadro à margem.
Recebi no dia ______ de ____________ de ______, às _____ h ______.

Nome:________________________________ Assinatura: ______________________________

