ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Fundo de Solidariedade Social para a área da Habitação

1. REQUERENTE
Nome
Morada

N.º Identiﬁcação
Fiscal

Código
Postal
N.º Bilhete
Identidade

Telefone

Telemóvel

Freguesia

Válido
até

-

-

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notiﬁcações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superﬁciário

Outro

2. PEDIDO

Vem apresentar a V. Exa., candidatura para requerer a comparticipação ﬁnanceira e apoio técnico prestado pelo
Município de Lamego para a execução de obras de recuperação e reabilitação, conforme o Regulamento Municipal do
Fundo de Solidariedade Social para a Área da Habitação. Para efeito, anexo todos os documentos constantes no
artigo 5º do Regulamento mencionado em epígrafe.

3. DESCRIÇÃO DO APOIO

Requer a V. Exa.ª a concessão de apoio para:
Melhoria de condições de segurança e conforto do alojamento por motivos de limitações de mobilidade, na
existência de doenças crónicas, deﬁciências e pessoas idosas
Falta de condições de Habitabilidade/ Salubridade
Estado da habitação:
Em ruína
Inﬁltrações
Fendas
Paredes
Pavimento
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Instalações sanitárias
Cozinha
Água no domicílio
Saneamento básico
Cobertura (substituição de estrutura e/ou telha)
Tetos (substituição ou reparação)
Caixilharia (substituição ou reparação)
Outro _______________________________

4.ENTREGA

Gabinete do Município

5. PEDE DEFERIMENTO
Assinatura:

Data
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DOCUMENTOS INSTRUTóRIOS
O seu pedido de comparticipação ﬁnanceira e apoio técnico para o Fundo de Solidariedade Social para a área da Habitação deverá
ser instruído com o requerimento e com os elementos abaixo indicados.
1. Formulário da candidatura, em modelo próprio a fornecer pelos Serviços do Atendimento ao Munícipe;
2. Declarações, sob compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as declarações prestadas no requerimento de
candidatura, de como não beneﬁcia de qualquer apoio destinado ao mesmo ﬁm, ou de que o mesmo é insuﬁciente, e de que não
usufrui de quaisquer outros rendimentos para além dos declarados nos termos das alíneas anteriores;
3. Declaração de compromisso de não alinear o imóvel ou rescindir o contrato de arrendamento do imóvel intervencionando ou a
intervencionar durante os quatro anos subsequentes à perceção de apoio e de nele habitar efetivamente com residência permanente
pelo mesmo período;
4. Orçamento das obras a efetuar onde conste, designadamente, o preço proposto, a descrição dos trabalhos e o respetivo prazo
de execução;
5. Atestado de residência e composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia da residência do agregado;
6. Fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão de todos os membros do agregado familiar;
7. Fotocópia do número de Contribuinte do candidato, bem como de todos os elementos do agregado familiar (não entregar caso
entrega Cartão de Cidadão no ponto 6);
8. Apresentação da última declaração de rendimentos anual (IRS) ou declaração do rendimento mensal atual, emitido pela
entidade patronal ou por conta da entidade donde são provenientes ou, na sua falta, atestado da Junta de Freguesia de residência,
comprovativo da sua situação proﬁssional;
9. Documento atualizado comprovativo da titularidade da propriedade, posse do imóvel ou arrendamento, podendo neste caso
substituído por cópia de recibo da renda;
10. Tratando-se de imóvel arrendado deverá se entregue uma declaração do proprietário autorizando as obras e em como não
aumentará a renda ou intentará ação de despejo, por força ou motivo das obras realizadas;
11. Fotocópia do NIB com identiﬁcação do requerente como titular da conta.
12. Licença de Utilização.

OBSERVAÇÕES
Os modelos de requerimento podem ser consultados em www.cm-lamego.pt (Formulário/Fundo de Solidariedade Social para a área
da Habitação).

O Técnico de Atendimento procede à veriﬁcação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega
sem que o mesmo seja devidamente corrigido, e assinale as:
- Informações / elementos disponibilizados pelo requerente, nos quadrados, com “um visto”
- Informações/ elementos em falta, nos quadrados, com “um

círculo”

NOTAS

Técnico de Atendimento

Data

-

-
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