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De acordo com o Edital de abertu

um fogo  de habitação social em regime de renda apoiada

 apresentar a minha candidatura.

 
 
Nome:  
_______________________________________________________________
 
Estado Civil:  _________ _____Profissão:_____________________Residência em: 
 
_____________________________________ 
 
Telef/Telem.________________
 

B. Identidade/Cartão Cidadão n.º __________________ Válido  até: ___/_____/______,
 
Número de Identificação Fiscal    

concurso para atribuição do fogo de habitação social.

 

Alvito,____ de ________________________

___________________________________________

                                                         

 

 
 

C ÂMA R A M U NI CI PA L  D E  A LV I T O 
UNIDADE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIOCULTURAL 

                                                REQUERIMENTO 

                                                                                         EXMº. SENHOR PRESIDENTE 

                                                                          DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

De acordo com o Edital de abertura de concurso por classificação para atribuição de 

l em regime de renda apoiada, venho junto de a V.Exª.

apresentar a minha candidatura.  

_______________________________________________________________

_________ _____Profissão:_____________________Residência em: 

_____________________________________ Código Postal: |__|__|__|__| - |__|__|__|  

Telef/Telem.________________ Fax: ________________ E-mail _________________

B. Identidade/Cartão Cidadão n.º __________________ Válido  até: ___/_____/______,

    __________________ , requer a admissão ao

fogo de habitação social. 

Alvito,____ de ________________________ de _____ 

 

Pede deferimento 

___________________________________________ 

                                                         O/A requerente 

 

MARA MUNICIPAL DE ALVITO 

para atribuição de  

a V.Exª. 

_______________________________________________________________ 

_________ _____Profissão:_____________________Residência em:  

|__|__|__|   

mail _________________ 

B. Identidade/Cartão Cidadão n.º __________________ Válido  até: ___/_____/______, 

dmissão ao 



Documentação a anexar:  
 

· Boletim de candidatura/questionário a fornecer pelos serviços; 
· Apresentação dos documentos de identificação de todos os elementos que 

compõem o agregado familiar, designadamente, Bilhete de Identidade ou 
Cartão do Cidadão; e Cartão do Número de Identificação Fiscal; 

· Fotocópia da Autorização de Residência ou documento equivalente que habilite 
o candidato a permanecer de forma legal em território nacional; 

· Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia da área de residência 
confirmando o agregado familiar. Sendo residente no concelho de Alvito, terá 
de constar informação acerca do tempo de residência ininterrupto no concelho 
até à data da candidatura; 

· Documentos comprovativos dos rendimentos ilíquidos auferidos por todos os 
elementos do agregado familiar que os aufiram, designadamente: 

· Os trabalhadores por conta de outrem devem apresentar um recibo de 
vencimento atualizado, declaração de IRS e respetiva nota de liquidação; 

· Os trabalhadores por conta própria devem apresentar fotocópia da declaração 
de IRS e respetiva nota de liquidação, bem como declaração dos descontos 
efetuados emitida pelo Instituto da Segurança Social, IP; 

· Os Reformados ou pensionistas devem apresentar declaração do organismo 
que atribui a referida pensão, com o respetivo valor; 

· No caso de algum membro do agregado familiar receber bolsa do estudo ou de 
formação deve apresentar o valor auferido mediante declaração da respetiva 
entidade; 

· Declaração do Instituto da Segurança Social, IP comprovativa da existência ou 
não de valores de subsídio de desemprego ou de Rendimento Social de 
Inserção; 

· No caso de desemprego devem apresentar declaração comprovativa emitida 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, comprovando a situação de 
desemprego; 

· Documento comprovativo de matrícula da entidade escolar, referente aos 
elementos do agregado familiar; 

· Caso o agregado familiar compreenda elementos portadores de deficiência, 
física e ou mental, bem como problemas de saúde crónica ou dependências e, 
ainda com grau de incapacidade geral para o trabalho igual ou superior a 60%, 
é obrigatória a apresentação de atestado médico comprovativo da situação; 

· Recibo de renda do mês imediatamente anterior ao da candidatura ou, quando 
aplicável, documentação com valor legal comprovativa do tipo de alojamento 
detido à data da candidatura; 

· Declarações emitidas pelo Instituto da Segurança Social, IP relativas a 
Subsídios de Doença, Apoio Social e, ou outras Prestações Familiares (Abonos 
de Família), segundo o Decreto-lei nº 70/2010 de 16 de junho; 

· Declaração emitida pelos serviços da Autoridade Tributária, comprovativa da 
existência ou não de bens imóveis da propriedade dos membros do agregado 
familiar; 

· No caso de algum dos elementos do agregado familiar auferir rendimentos 
provenientes do estrangeiro deverá entregar declaração que comprove essa 
situação. 

 


