(ANEXO I)

CANDIDATURA A ARRENDAMENTO SOCIAL EM REGIME DE RENDA APOIADA
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mértola
1.

Identificação do Requerente

Nome: ______________________________________________________________________________
Estado Civil: ____________________ Profissão: ___________________________________________
Residência: ________________________________________Localidade: ________________________
Código Postal: ______- ____ Telefone:______________ E-mail: ________________________________
Contribuinte: ____________ Bilhete de Ident./Cartão de Cidadão:______________ de ___/___/______
N.º de anos de residência no Concelho: ______

2.

Nº de anos a residir na atual habitação ________

Caracterização do Agregado Familiar
Grau de
Parentesco
Nome Completo

Tipo de
Género

Com o(a)
Requerente

Data de
Nascimento

(M/F)

Documento:
Número de Documento de
Identificação

(B.I.,Passapo
rte.
C. Cidadão,

Aut. Residência)

N.º de elementos do Agregado Familiar portadores de Deficiência ___________________________

Número de Identificação Fiscal

3. Tipo de Alojamento onde reside o requerente
Estruturas provisórias (barraca, roulotte, anexo sem condições de habitabilidade, outro)
Partes de edificações (parte de casa, pensão, quarto, estabelecimento coletivo)
Edificação (casa arrendada, casa de função, casa emprestada)
Outra __________________________________________

4. Motivo do Pedido
Falta de Habitação
Falta de condições de habitabilidade/salubridade (risco de ruina, ou sem instalações sanitárias, sem cozinha,
sem esgoto, sem água, sem eletricidade)
Desadequação do alojamento por motivo de limitações de mobilidade
Desadequação do alojamento em função do nº de agregado familiar
Outros motivos_______________________________________________________

Mais declaro que nenhum membro do agregado familiar é proprietário(a), co – proprietário(a) de promitentecomprador(a) ou arrendatário(a) de imóvel ou fração habitacional em território nacional, que possa satisfazer as
respetivas necessidades habitacionais.

Pede Deferimento

Mértola, ____ de _____________________ de _______

O (A) Requerente
_______________________________________________

5. Documentos a apresentar
Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do

Fotocópia do último recibo de renda paga, relativa

Cidadão ou Certidão de Nascimento de todos os ao imóvel onde reside atualmente
elementos do agregado familiar
Fotocópia do N.º de Identificação Fiscal de todos os
elementos do agregado familiar
Declaração da situação escolar sempre que se
justifique
Documento de não divida á segurança social

Fotocópia do (s) recibo (s) de vencimento de todos
os elementos do agregado familiar
Fotocópia da declaração do IRS do agregado
familiar
Outros_____________________________

