PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO DE
CUSTOS CONTROLADOS

ENTRADA

Processo n.º: _____/20__

Reg.º _____
N.º________

NOTA IMPORTANTE
1. Qualquer falsa declaração determina a exclusão do candidato da lista
de inscrições ou a rescisão do contrato de atribuição de casa que,
eventualmente, com ele seja celebrado.
2. Serão colhidas todas as informações necessárias à confirmação das
declarações prestadas.
3. Deverá anexar todos os documentos que entenda para complementar a
sua situação familiar.

_____________
O trabalhador
Data

/

/

Tipologia da habitação a que se candidata

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome completo
Estado Civil
Residência
Freguesia

Localidade

Código Postal

-

Contacto Telefónico:
B.I. nº

Data

C.C. nº

/

/

A. I.

Validade

Validade

/

/

/

/

Contribuinte n.º
Cartão de Eleitor n.º

2

Freguesia

COMPOSIÇÃO E SITUAÇÃO ECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR
Indique no quadro a situação dos membros do agregado familiar que residam na habitação

Nome

Parentesco

Data de
Nascimento

com/sem
deficiência

Meio de
subsistência

Rendimento
mensal
ilíquido

TOTAL
T – Trabalho; DCS – Desemprego com subsídio; DSS – Desemprego sem subsídio; P – Pensão /reforma; RSI –
Rendimento Social de Inserção
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3

3.1 SITUAÇÃO HABITACIONAL ACTUAL
(marcar x no que interessa)

Falta de habitação ou alojamento em construção abarracada
Prédio ou moradia
3.2 TÍTULO DE OCUPAÇÃO
Arrendatário
Valor da renda ________________€
Ocupação precária
Habitação de função
Coabitação com a família
Outro tipo de situação: qual? _____________________________
3.3 CONDIÇÕES DA HABITAÇÃO
Sem esgotos
Sem água canalizada
Sem cozinha interna
Sem retrete
Sem banheiro ou chuveiro
Sem electricidade
3.4 ÍNDICE DE OCUPAÇÃO
Tipologia da habitação (número de quartos)
N.º de pessoas residentes na casa

4 4.1 ÁREA DE RESIDÊNCIA
O candidato reside em regime permanente neste Município
O candidato reside em regime permanente num Município limítrofe
Outra situação: qual ? _________________________________
Há quanto tempo reside neste Município?

Observações (espaço destinado ao requerente para expor o que considerar importante)
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CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA (AUTENTICADA COM SELO BRANCO)
Confirmo a declarações prestadas pelo candidato nos pontos 1, 2 e 4, designadamente, as
referências à residência, recenseamento, composição do agregado familiar do candidato, as
quais rubriquei.
Observações:

O Presidente da Junta de Freguesia de:
Data:

Data

Assinatura:

/

/

Assinatura

LISTA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR

 Bilhete de Identidade ou Boletim de Nascimento (de todos os elementos do agregado familiar)
 Cartão de Contribuinte
 Cartão de Eleitor
 Recibo relativo à última renda (se aplicável)
 Declaração de IRS e respectiva nota de liquidação
 Documento comprovativo dos rendimentos líquidos mensais do agregado familiar
(recibo de vencimento)

 Certidão da Repartição de Finanças declarando se o requerente ou qualquer pessoa do
agregado familiar é ou não proprietário de prédio urbano

 Documento comprovativo de candidato possuidor de problemas de mobilidade e/ou saúde
(se aplicável)

Recebido em : ______ / _______ / _______

O Funcionário
___________________________
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA

Eu,

________________________________________________________,

abaixo-assinado,

declaro sob compromisso de honra não ser detentor a qualquer título, nem nenhum dos membros
do meu agregado familiar, de outra habitação no Concelho do respectivo alojamento ou em
Concelho limítrofe deste, nem ter inscrita para efeitos fiscais, de segurança social ou outros, outra
residência permanente no território nacional, bem como não estar a usufruir de outros apoios
financeiros públicos para fins habitacionais.
Mais declaro que são verdadeiras as informações constantes da presente candidatura e
respectivos documentos que anexo.

Manteigas, ______ de __________________ de ______

O Declarante

________________________________________________
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