
Exmo. Senhor:

Presidente do Conselho de Administração
EAmb - Esposende Ambiente, EM
Travessa Conde Agrolongo,  Nº 10
4740-245 Esposende

Nome

estado civil , residente em

, freguesia de , concelho de

, com o nº de telefone/telemóvel /

Benefício Social de Bombeiros
Requerimento

 CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Só poderão ter direito ao BENEFÍCIO SOCIAL DE BOMBEIROS, os utilizadores que preencham cumulativamente os
seguintes requisitos:

a)  Quadro ativo das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Esposende e/ou Fão;
b)  Possuir a categoria de igual ou superior a estagiário;
c)  Constar no quadro homologado pela ANPC – Autoridade Nacional da Proteção Civil;
d)  Ter mais de um ano de bons e efetivos serviços, salvo o estagiário que esteja em permanência há mais de um ano;
e)  Estar na situação de atividade no quadro, de inatividade em consequência de acidente ocorrido no exercício das
suas missões enquanto bombeiro ou de doença contraída ou agravada em serviço;
f)  Não se encontrem suspensos por ação disciplinar.

Nota de liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis ou contrato de arrendamento;

Declaração da corporação/comprovativo da condição de bombeiro;

Para o efeito, anexa os seguintes documentos:

 Faturas de água e eletricidade;

IMP. 320.00

NIF nº utilizador

NOTA:
A EAmb - Esposende Ambiente, EM, reserva-se o direito de requerer os documentos ou esclarecimentos que
considere necessários, para além dos já mencionados.

________________________________

O/A Requerente,

Esposende, _____ de ________________________ de 20___

Pede deferimento.

, vem requerer a V.Exª. o pedido do  BENEFÍCIO

SOCIAL DE BOMBEIROS nas tarifas de água e/ou águas residuais, de acordo com o Regulamento Municipal em vigor.
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