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FORMULÁRIO  

(cf. artigo 8º) 

Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Pombal  

 

Requerente: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/_____/______Sexo:   Feminino         Masculino            

Morada: ______________________________________________________________ 

Código Postal: _____-___      Localidade:_________   Nº de telefone: ______________ 

Cartão de Cidadão/Outro doc. identificação nº:__________  E-mail: _______________  

Benefícios pretendidos (cf. artigo 3º): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Documentos a anexar obrigatoriamente (documentos comprovativos dos requisitos gerais a que se 

alude no artigo 5º): 

● Documento comprovativo de possuir categoria igual ou superior a estagiário 

● Documento comprovativo de que consta do quadro de pessoal homologado pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

● Documento comprovativo de que possui mais de um ano de bom e efetivo serviço 

● Declaração (para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 5º): 

O requerente declara, sob compromisso de honra, não se encontrar suspenso, em resultado 

de procedimento disciplinar. 

O Declarante, 

_________________________________________ 

                                                                                        (Assinatura do declarante) 

Outros documentos (documentos comprovativos dos requisitos especiais a que se alude no artigo 6º): 
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□ Documento comprovativo de cumprimento de três ou mais anos de bom e efetivo 

serviço 

□ Documento comprovativo do cumprimento mínimo anual de 150 horas de serviço 

voluntário 

□ Documento comprovativo do cumprimento mínimo de 150 horas de serviço voluntário 

durante dois ou mais anos consecutivos 

□ Documento com indicação do número de horas de serviço voluntário prestado (quando 

este seja inferior a 150 horas) 

□ Documento comprovativo da qualidade de descendente (sempre que seja essa a 

qualidade invocada) 

Outro(s) : ________________________________________________________ 

□ Declaração (para efeitos do disposto na alínea c) do artigo 6º): 

Para efeitos de isenção de taxas inerentes a qualquer procedimento de controlo prévio, o 

requerente declara que o imóvel objeto da operação urbanística será afeto a habitação 

própria permanente, mantendo-se, com essa finalidade, pelo período mínimo de três anos.  

O Declarante, 

_________________________________________ 

                                                                                        (Assinatura do declarante) 

 

 Pombal, _____ de __________ de ______ 

 

Pede deferimento, __________________________________________________  

                                                                  (Assinatura do Requerente) 

 
Informação 

(destinado a preenchimento pelo Gabinete de Proteção Civil) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Apreciação pelos Serviços de Ação Social 

 (quando aplicável) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Notificação do requerente em ___________, para proceder ao suprimento das irregularidades detetadas. 

Resposta do requerente em _____________. 

Tendo-se verificado ausência de resposta por parte do requerente ou de suprimento das irregularidades, foi o 

requerente notificado do projeto de decisão de indeferimento em _______________, para em sede de 

audiência de interessados, se pronunciar. 

 

Informação de manutenção ou alteração do sentido do projeto de decisão 

 (destinado a preenchimento pelo Gabinete de Proteção Civil) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal em __________________ 

Deferido □                 Indeferido □ 

 

Notificação do requerente da decisão final em ___________________. 


