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
_______________________________________________, vem por este meio requerer a Vossa
Excelência o seguinte:-----------------------------------------------------------

 Pagamento de rendas que se encontrem em débito.----------------------- Apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal, pelo prazo de seis
meses.-----------------------------------------------------------------

Santarém, _____ de _____________ de _________
Pede Deferimento
O Requerente:
__________________________________________
(assinatura conforme consta no Bilhete de Identidade)
JUNTA:

 Declaração, sob compromisso de honra, da veracidade de todos as declarações prestadas, de como não
beneficia de qualquer apoio destinado ao mesmo fim, não usufrui de quaisquer outros rendimentos para
além dos declarados, salvo o disposto na alínea c) do artigo 3º do Regulamento Municipal de Atribuição de
Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais Desfavorecidos.



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.

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



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.
Cópia da licença de utilização referente à habitação arrendada, por via da qual se ateste a aptidão do
edifício ou fracção para o fim habitacional, ou comprovativo da sua isenção quando a construção do
edifício seja anterior à entrada em vigor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo
Decreto- Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, caso em que deve ser entregue cópia de documento
autêntico que demonstre a data de construção;



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.
 Fotocópia do Contrato de Arrendamento
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.

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

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

-

Não sou beneficiário de qualquer outro programa de apoio ao arrendamento,
salvo excepção do valor de apoio decorrente do Rendimento Social de
Inserção.

-

Não sou titular de qualquer outro contrato de arrendamento habitacional;

-

Não possuo, ou qualquer elemento do meu agregado familiar, outro bem
imóvel destinado a habitação;

-

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)

