 APOIO À CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA
 APOIO À FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA
REQUERIMENTO

ENTRADA

INFORMAÇÃO
________________________

PARECER
______________________

DESPACHO

___________________________

_________________________

___________________________

A chefe da DAG

Câmara

_____________________

_________________________

___deferido

Reg.º _________
N.º ___________
__________________

____________________
A técnica
Data
/
/

O trabalhador
Data
/
/

Data

/

O Vice-Presidente da

/

Data

/

/

Identificação do/a requerente
Nome
Nome do cônjuge
B.I. / C.C. nº

Validade

/

/

Contribuinte nº

Morada
Cód. postal

Localidade

Contacto telefónico

NIB
Celebração do casamento /
Reconhecimento da união de facto
Data

/

/

ou

Fixação de residência
Data

/

/

Rendimentos do agregado familiar
€

Total dos rendimentos do agregado familiar
N.º de elementos do agregado familiar

€

Rendimento per capita mensal

 Declaro, sob compromisso de honra, que:
tomei conhecimento e aceito o disposto no regulamento de Apoio social e incentivo à
fixação de pessoas e famílias, comprometendo-me a cumprir as suas disposições;
o meu agregado familiar não aufere no país e no estrangeiro outros rendimentos, para
além dos declarados e apresentados em sede de IRS;
não usufruo de outro tipo de apoio para o mesmo fim.

Data: _____ / _____/ _____

O/A requerente
___________________________________________
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 APOIO À CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA
 APOIO À FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA
REQUERIMENTO

Documentação geral a apresentar:
– Cópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão;
– Cópia da última declaração do IRS, referente a todos os elementos do agregado familiar, e
respetiva nota de liquidação ou declaração de isenção;
Documentação específica consoante a situação:
- Apoio à constituição da família - Atestado, passado pela Junta de Freguesia, que comprove a
residência há mais de 3 anos
- Certidão de casamento
- Apoio à fixação de residência - Atestado de residência com indicação da data da fixação e
composição do agregado familiar
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