PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do Município de Boticas. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do Serviço de Atendimento, a sua atualização ou correção.

ENTRADA

Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Boticas

DATA
Nº DE ENTRADA
----------------------------------------------------------------------

Nº DE REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

Apoio à conservação de Habitações Degradadas de Pessoas Carenciadas
REQUERENTE

Nº. DE CONTRIBUINTE

MORADA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

-

FREGUESIA

TELEFONE

TELEM.

B.I. / N.º ID CIVIL

DATA VALIDADE

FAX.

E-MAIL

----------------------->

ESTADO CIVIL

C.A.E.

Objeto do Requerimento

Requer a Vª Exª, na qualidade de

Proprietário

Arrendatário, apoio para:

,
de acordo com o Regulamento de Apoio à Conservação de Habitações Degradadas de
Pessoas carenciadas do Município de Boticas.

Espera Deferimento,

O Requerente,

Aos

OBS:

, etc.

Presidência / Vereação
Resolução:

Data: ______/_____/_____
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Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:

- Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão ou Cédula pessoal de todos
os elementos do agregado familiar.
- Fotocópia do Cartão de eleitor do requerente
- Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do requerente
- Declaração de IRS, nota de liquidação emitida pelos Serviços de Finanças do ano
anterior ao da candidatura
- Declaração de rendimento mensal, emitida pela entidade patronal
- Certidão da Repartição de Finanças onde conste os bens imóveis registados em nome
de todos os elementos do agregado familiar.
- No caso do membro do agregado familiar ser trabalhador por conta própria,
declaração emitida pelo Serviço de Finanças, Declaração da Segurança Social onde
conste a profissão e os rendimentos do ano civil anterior.
- Documento comprovativo da autorização do proprietário da habitação candidata, nas
situações de usufrutuários e usuários.
- Declaração do Centro de Emprego e do Serviço de Segurança Social, comprovativo
das situações de desemprego de membros do agregado familiar, ou comprovativo de
beneficiários do RSI e Atestado de Residência passado pela Junta de Freguesia.
- Comprovativo da situação de incapacidade permanente ou inaptidão para o trabalho.

CMB _REQ_DIV_13.0

Página 2/2

