MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES
CÂMARA MUNICIPAL
ARRENDAMENTO - HABITAÇÃO SOCIAL
1) Dados Pessoais:
Nome: _______________________________________________________________________________
NIF: _________________________

CC: ______________________________

NISS: __________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Código Postal: ______ - __________

Localidade: ________________________________

Telefone: _______________________

Telemóvel: _________________________________

Email: _______________________________________________________________________________
Vem requerer a V.Ex.ª que se digne a admiti-lo(a) como candidato(a) ao Concurso destinado
à atribuição do imóvel sito Rua Roberto Mesquita, n.º 4, 9960-444, freguesia e concelho de
Lajes, com a tipologia T2, para fins de habitação social, em regime de renda social.
Lajes das Flores, _____ de _______________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura
(Conforme C.C)
2. Composição do Agregado Familiar
Nome Completo

Idade

NIF

NISS

Profissão/

Relação

Ocupação

familiar1

1Ex: Cônjuge, pai, mãe, filho, avô, genro, nora, irmão, etc.
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3. Condições Habitacionais atuais:



Habitação arrendada;



Comodato;



Quarto Arrendado;



Habitação Precária;



Coabitação.

4. Declaração de Compromisso de Honra

_____________________________________________________, titular do nº de identificação civil
______________________, declara sob compromisso de honra o seguinte:

1. Não possui qualquer prédio urbano;
2. Não usufruiu de outros apoios públicos para fins habitacionais;
3. Não possui bens, nem rendimentos, que permitam a aquisição de habitação
própria ou de arrendamento no regime de renda livre;

Lajes das Flores, ____ de ___________ de 2019

______________________________________________
Assinatura
(Conforme C.C)
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Documentos a apresentar:



Fotocópia do Cartão de Cidadão de todos os elementos que compõe o
agregado familiar;



Declaração de IRS ou comprovativo da inexistência do mesmo;



Declaração dos vencimentos ou comprovativo de IRS (recibos de vencimentos,
declaração de beneficiário de RSI com referência ao montante auferido,
subsídio de desemprego, outras subvenções, pensões ou reformas…)



Comprovativo de Situação Laboral- desemprego, pensionista ou estudante;



Declaração de Bens Patrimoniais, de cada elemento do agregado familiar
emitido pela repartição de finanças;



Certidão emitida pela Junta de Freguesia da área de residência do/a
requerente, o qual deve comprovar a composição do agregado familiar (com
indicação dos nomes, parentesco, idade e profissão de todos os elementos).

A preencher pelo Serviço
Nº de Candidatura: _______

Data da receção da Candidatura: _____/____/2019

Local de entrega da candidatura: _____________________________________________________
NIF do candidato que entregou a candidatura ________________________
(O funcionário)
__________________________
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