
N.º do Processo: ______/_______ PARECER 

Data da receção: ____/____/______

Ass. Técnico:____________________

Nome:

Estado Civil:  Data de Nascimento:

Morada:

-  Freguesia:

Concelho: Telefone/telemóvel:

E-mail: N.I.F:

BI/CC: Validade: N.I.S.S:

N.º

1

2

3

4

5

6

1. Apoios financeiros:

2. Prestação de serviços:

Prédio urbano sito ________________________________________________________________________________, inscrito  

na matriz predial sob o artigo n.º _________, da freguesia de ______________________________________, do concelho de 

_______________, descrito na conservatória do registo predial de_______________________, sob o n.º_________________,

secundário (riscar o que não se aplica).

do qual sou proprietário, comproprietário, usufrutuário (riscar o que não se aplica) e onde resido a título permanente/

3.2. Isenção do pagamento de taxas em pedidos de ligação ao saneamento

Código Postal:

Município de Caminha

DESPACHO

A preencher pelo(s) Técnico(s) do Serviço de Ação Social do Município de Caminha

Formulário de Candidatura ao Apoio à Recuperação de Habitação Degradada no Concelho de Caminha

 1. Identificação do candidato

3. Composição do agregado familiar do candidato

Data de 

Nascimento
NISS NIF ParentescoNome

Candidato

4. Natureza do(s) apoio(s) a que se candidata

1.1. Subsídio para aquisições de materiais de construção para as obras

1.2. Subsídio para pagamento de mão de obra para execução das obras

2.1. Elaboração de projetos de arquitetura e de especialidade

2.2. Acompanhamento técnico na elaboração de projetos relativos às obras e na sua execução

3. Outros apoios:

3.1. Isenção do pagamento de taxas de ligação domiciliária de água e ligação do contador

3.3. Isenção do pagamento de taxas em processos de licenciamento das obras

2. Identificação  da habitação a apoiar
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1. Obras de conservação no exterior do edifício:

Rebocos;

Pinturas/caiações;

Limpeza de cantarias;

Reparação ou substituição de coberturas e beirados;

Recuperação ou substituição de caleiras e tubos de queda;

Reparação ou substituição de portas e janelas;

Recuperação de gradeamentos;

Outras:________________________________________________________________________________

2. Obras no interior da habitação:

Instalação e beneficiação de instalações elétricas;

Construção ou beneficiação de instalações sanitárias com equipamentos mínimos;

Construção ou beneficiação de quartos de dormir;

Construção ou beneficiação de cozinhas;

Substituição ou reparação de pavimentos em estado de ruína;

Outras:_________________________________________________________________________________

6. Outras informações (Indique quaisquer outros elementos que considera relevantes para a candidatura)

5. Tipo de intervenção a que se candidata

7. Declaração de compromisso de honra do candidato

Eu abaixo assinado, proprietário/comproprietário/usufrutuário (riscar a opção que não interessa), do imóvel identificado no presente

formulário de candidatura, declaro que o mesmo constitui a minha residência permanente. Declaro ainda, para efeitos do disposto no

Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação de Habitação Degradada no Concelho de Caminha, sob compromisso de honra, que:

1. São verdadeiras todas as informações por mim prestadas no presente formulário de candidatura;

2. São autênticos os documentos comprovativos que anexo ao processo de candidatura;

3. Nenhum elemento do meu agregado familiar é beneficiário de qualquer outro apoio para a habitação, nem foi, nos últimos 5 anos,

objeto de apoio para o mesmo fim a que estou a candidatar-me; 

4. Tenho perfeito conhecimento que a prestação de falsas declarações e a omissão de dados neste processo de candidatura são

punidas, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal daí decorrentes, com a cessação do apoio concedido, a restituição

integral de todos os apoios concedidos, acrescidos de juros legais;

5. Tenho perfeito conhecimento que estou obrigado(a) a prestar ao Serviço da Ação Social do Município de Caminha as informações

que me sejam solicitadas no decorrer do processo, bem como a informá-los de qualquer alteração às condições socioeconómicas do

meu agregado familiar, logo que esta ocorra;

6. Tenho perfeito conhecimento que eu e os demais elementos do meu agregado familiar estamos sujeitos às obrigações definidas no

artigo 16.º do regulamento acima referido;

7. Autorizo o Município de Caminha a proceder à recolha, registo, consulta e conservação de todos os dados constantes neste

processo e obrigo-me, ainda por este meio, para todos os efeitos legais, a respeitar integralmente todas as condições estabelecidas no

Regulamento para receção do apoio a que me candidato através do presente formulário.

Caminha, ____ de __________________ de 201___

______________________________________________________________ 

(Assinatura do candidato)

Instalação e beneficiação de redes prediais de abastecimento de águas e redes prediais de drenagem de águas residuais 

domésticas;
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(A preencher pelos técnicos do Município de Caminha)

Data da decisão: ______/_______/_____________

Decisão:

Técnico(s):

 Comprovativo pagamento IMI;

Comprovativo de despesas com consultas de especialidade, tratamentos crónicos, transporte para consultas e/ou tratamentos médicos

(passe); 

8. Documentos apresentados (A preencher pelo(s) Técnico(s) do Serviço de Ação Social do Município de Caminha )

Dois últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar (trabalhadores por conta de outrem);

Declaração referente ao valor médio mensal auferido pelos trabalhadores quando não entregam declaração de rendimentos (trabalhadores

por conta de outrem);

Comprovativo de residência emitido pela Junta de Freguesia, no qual conste a composição do agregado, tempo de residência na freguesia a

título permanente;

Comprovativo da titularidade/usufruto do imóvel a que se destina o apoio;

Observações (a preencher pelo(s) Técnico(s) do Serviço de Ação Social do Município de Caminha)

Declaração emitida pela farmácia que comprove a despesa mensal relativa à compra de medicação, tendo obrigatoriamente de ser

discriminada e de acordo com a prescrição médica, quando aplicável;

Declaração de IRS, pessoas singulares, ou IRC, pessoa coletiva (trabalhadores por conta própria);

Declaração atualizada que comprove a inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional dos elementos do agregado familiar que se

encontrem em situação de desemprego, quando aplicável;

Declaração da Segurança Social que ateste que não recebe qualquer prestação, nem é titular de rendimentos;

Declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pensão de alimentos (do progenitor ou do Fundo de Garantia de

Alimentos Devidos a Menores), quando aplicável;

Declaração do estabelecimento de ensino comprovando a matrícula, para os estudantes maiores de 16 anos, quando aplicável;

Atestado de Incapacidade Multiuso, se no agregado existir algum membro portador de deficiência; 

Declaração médica comprovativa de doença grave, crónica, prolongada ou de incapacidade para o trabalho, quando aplicável; 

Autorização dos restantes compartes ou do proprietário do imóvel a que se destina o apoio para execução de obras, quando aplicável.

CC ou BI, Cartão do Contribuinde e Cartão da Segurança Social de todos os elementos do agregado familiar (Apenas exibição);

Comprovativo do pagamento do crédito habitação e respetivos seguros;

Declaração do modelo 1 de IRS do ano anterior/nota de liquidação ou Certidão de Isenção (trabalhador por conta de outrem);

Comprovativo pagamento de propinas, alojamento e transporte (estudantes);

Declaração da Segurança Social onde constem o valor mensal das prestações sociais (RSI, Subsídio de Desemprego, Subsídio de Doença,

Pensão de Invalidez,…) auferidas pelos vários elementos do agregado familiar e data de termo, quando aplicável;

Declaração emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, relativa aos bens imóveis de todos os elementos do agregado familiar;

Fatura da água, eletricidade e gás;

Recibo dos equipamentos sociais de apoio de que beneficia o agregado familiar;
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