N.º Reg. Entrada _______________
Data: _________________________

Município de Santarém
C Â M A R A M U N I C I PA L

Classif.: _______________________
Func.: ________________________

Requerimento
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Santarém
(Nome

completo)_______________________________________________________________,

estado civil ____________, contribuinte n.º ______________, portador do Bilhete de
Identidade n.º _________________, emitido pelos serviços de identificação civil de
_____________,

em

_____/_____/______,

com

residência

na

(Avenida/

Rua/Praça/Largo/Beco/Travessa/Estrada)___________________________________________
_________________________________________________________,

______-_____

(código

postal), freguesia de ___________________________________, Município de Santarém, com
o n.º de telefone fixo ___________________, telemóvel n.º ________________ e-mail
_______________________________________________,

na

qualidade

de

______________________________________(Proprietário/Usufrutuário/Titular do direito de
uso

e

habitação),

do(a)

______________________(Imóvel/Fracção),

sito

na

(Avenida/Rua/Praça/Largo/Beco/Travessa/Estrada),__________________________________
__________________________________________, ______-_____, (código postal), freguesia
de _______________, Município de Santarém, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santarém sob o n.º _____________________ e inscrito na respectiva matriz predial
urbana sob o artigo _____________, vem por este meio requerer a Vossa Excelência o
seguinte:----------------------------------------------------------------------



Concessão de subsídio para realização de obras de recuperação, conservação e

beneficiação em habitação própria, por não apresentar as condições mínimas de
habitabilidade, ao abrigo do n.º 1 do artigo 6 do Regulamento Municipal de Atribuição de
Subsídio para Execução de Obras em Habitação Própria.------------------------------



Concessão de subsídio para apoio com vista à melhoria das condições de segurança e

conforto de pessoas em situação de dificuldade, risco, ou défice de mobilidade tendo em
conta a segurança no domicilio, decorrentes do processo de envelhecimento, de doenças
crónicas ou debilitantes e de deficiência física/motora comprovada, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 6 do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio para Execução de Obras em
Habitação Própria.--------------------------------------------------------------
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Apoio técnico dos serviços da Autarquia na elaboração de projectos de arquitectura e

especialidades, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6 do Regulamento Municipal de Atribuição de
Subsídio para Execução de Obras em Habitação Própria.------------------------------

Santarém, _____ de _____________ de _________
Pede Deferimento
O Requerente:
__________________________________________
(assinatura conforme consta no Bilhete de Identidade)
JUNTA:
 Declaração, sob compromisso de honra, atestando a veracidade de todos as declarações prestadas, referindo,
nomeadamente, que não beneficia de outro apoio destinado ao mesmo fim, que não usufrui de quaisquer outros
rendimentos para além dos declarados, e que faz da habitação inscrita para o apoio a sua residência única, exclusiva e
permanente.
 Dois orçamentos.
 Atestado de residência e composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia da área de residência.
 Fotocópias do bilhete de identidade ou cédula pessoal de todos os elementos do agregado familiar.
 Fotocópia do cartão de contribuinte do candidato e dos restante elementos do agregado familiar que o possuam.
 Fotocópia do cartão de beneficiário de Sistema de Protecção Social de todos os elementos do agregado familiar.
 Apresentação da última declaração de IRS ou comprovativos do rendimento mensal actual de todos os elementos do
agregado familiar e/ou comprovativos dos elementos que estejam em situação escolar.
 Cópia de documento comprovativo da titularidade ou propriedade do imóvel ou fracção a intervencionar.
 Fotocopia de documento comprovativo do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ou documento
comprovativo da sua isenção.
 Relatório médico que comprove as situações referidas no n.º 2 do artigo 6 do Regulamento Municipal de Atribuição
de Subsídio para Execução de Obras em Habitação Própria.

NOTA:
Os presentes dados não irão ser objecto de tratamento informático .
O requerente declara tomar conhecimento que este pedido será indeferido sem necessidade de audiência prévia, ao abrigo do Art.º 101º e
seguintes do Código de Procedimento Administrativo (CPA), se não reunir as condições essenciais referidas nos artigos 4º a 8º do Regulamento
Municipal de Atribuição de Subsídio para Execução de Obras em Habitação Própria e caso não seja facultado o acesso ao local a vistoriar aos
técnicos da Câmara Municipal de Santarém para realização das vistorias necessárias, na data e horário previstos.
Mais declara que não tem em apreciação qualquer outra candidatura no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio para
Execução de Obras em Habitação Própria, sendo que, caso se verifique essa situação, o processo será arquivado sem necessidade de audiência
prévia, nos termos do Art.º do CPA atrás referido.
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Declaração de Compromisso
Eu, abaixo assinado, ______________________________________(nome), portador
do Bilhete de Identidade n.º _____________, emitido pelo serviço de identificação
civil de ____________, em ____/____/______, contribuinte fiscal n.º ____________,
residente em __________________________________, freguesia de _____________,
Município de Santarém, declaro para os devidos e legais efeitos e sob compromisso
de honra, que as declarações prestadas no âmbito da presente candidatura
correspondem à verdade dos factos e que:
-

Não beneficio de outro apoio para efectuar obras na minha habitação;

-

Não usufruo, ou qualquer outro elemento do meu agregado familiar, de
outros rendimentos para além dos declarados;

-

Faço da habitação inscrita para o apoio, a minha residência única, exclusiva
e permanente;

-

Não sou titular de qualquer contrato de arrendamento habitacional;

-

Não possuo, ou qualquer elemento do meu agregado familiar, outro bem
imóvel destinado a habitação, para além daquele que é objecto de pedido de
apoio;

-

Que me obrigo, por esta forma, a respeitar integralmente as obrigações
impostas para a percepção do respectivo subsídio, as quais são do meu
inteiro conhecimento.

Santarém, ____de ______________de ______
O Declarante,
______________________________
(assinatura conforme consta no Bilhete de Identidade)
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Orçamento
Adjudicatário:
N.º Fiscal de Contribuinte:
Dono da Obra:
Localização da Obra:
Descrição dos Trabalhos

Preço unitário

Unid.

Valor

Total sem IVA

Total com IVA
Assinatura e carimbo

Data: _____, de _____________, de____

____________________
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Orçamento
Adjudicatário:
N.º Fiscal de Contribuinte:
Dono da Obra:
Localização da Obra:
Descrição dos Trabalhos

Preço unitário

Unid.

Valor

Total sem IVA

Total com IVA
Assinatura e carimbo

Data: _____, de _____________, de____

____________________

