REQUERIMENTO
Habitação Digna

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares

DADOS PESSOAIS
Requerente: _________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Código Postal: __ ____ - _______

Freguesia: __________________ Contribuinte nº___________________

BI/C.Cidadão n.º _______________________ Válido: ____/_____/_____ Data de nascimento:_____________
Telm:____________________

Telf: _____________________

Naturalidade:________________

Nacionalidade:________________

Estado Civil: ____________________

Vem requerer, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio à Habitação

Concessão de materiais
Realização de obras
Apoio na elaboração de Projetos

Apoio à habitação digna

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Cônjuge/companheiro: _________________________________________________________________________
Data de nascimento: ________________ Naturalidade: _______________ Nacionalidade:_________________
Nº de elementos do agregado familiar:
Nº

Nome

Data de Nascimento
(Dia/mês/ano)

Escolaridade

Parentesco

1

Requerente

-----------------------

-----------------------

--------------------------

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR
Preencha, por favor, o quadro seguinte com todos os dados solicitados, colocando os elementos do agregado pela mesma ordem do quadro anterior.

Nº

Nome

1

Requerente

Situação face ao emprego

Profissão (que exerce ou
exerceu)

Rendimento Mensal
ilíquido
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Despesas Mensais Fixas
IRS
Taxa Social Única (desconto p/segurança social,
Caixa Geral de aposentações, ou outros)
Habitação (Renda)
Despesas Inerentes a doença crónica (necessária
declaração médica comprovativa de doença crónica)
Outras
(que considerem relevante)

Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:
  Cópia do bilhete de identidade/Cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar
  Cópia de NIF de todos os elementos do agregado familiar
  Cópia do NISS, ou documento onde o mesmo conste, de todos os elementos do agregado
familiar em idade activa
  Cópia do cartão de eleitor de todos os elementos do agregado familiar
  Recibo de vencimento/vale da prova de vida (reformados)/Comprovativo da segurança social
(RSI/Subs. de desemprego)/declaração da entidade formadora com o montante da bolsa de formação
  Declaração do IEFP que comprove situação de desemprego e da disponibilidade para o emprego
  Declaração da Junta de Freguesia da composição do agregado familiar da residência
  Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação
  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos;
  Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização
fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas utilizado pelo município.
  Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente, quando aplicável
  Extrato das contas bancárias

Pede deferimento,
Amares, ............. de .......................................... de ………………
O Requerente,
Largo do Município | 4720-058 Amares
Tel.: 253993 761 | Fax: 253992643
Www.cm-amares.pt | cm.amares@mail.telepac.pt

___________________________
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