MUNICIPIO DE AGUIAR DA BEIRA

www.cm-aguiardabeira.pt
REQUERIMENTO
CANDIDATURA A CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO E GESTÃO DE FOGO DE RENDA SOCIAL
Livro de Correspondência
Reg. Ent. n.º:

Exmo. Senhor

Processo n.º:

Presidente da Câmara Municipal

Registado em:

de Aguiar da Beira

O Funcionário:

REQUERENTE
Nome:
Residência/Sede:

NIF/NIPC:

BI/CC/ Passaporte:

Válido até:

NISS:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, através de e-mail

REPRESENTANTE
Nome:
Residência/Sede:

Nº:

Código Postal:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Qualidade de:

Localidade:

Concelho:
Passaporte:

Fax:

Válido até:
E-mail:

(selecione)

Pedido / Comunicação
Vem requerer a V. Exª a admissão a concurso para atribuição e gestão de fogo de renda social previsto no vosso edital n.º
12/2019, referente a uma habitação de tipologia T2 situada na Rua Direita n.º 2 em Valverde na União de Freguesias de Souto de
Aguiar da Beira e Valverde.

Telf (+351) 232 689 100
Fax (+351) 232 688 894
geral@cm-aguiardabeira.pt

Av. da Liberdade, 21
3570-018 Aguiar da Beira
NIF 506 809 307

MUNICIPIO DE AGUIAR DA BEIRA

www.cm-aguiardabeira.pt
DOCUMENTOS A ENTREGAR
Para efeitos do Artigo 4.º do regulamento de atribuição e gestão de fogos de renda social, declaro que:
Não possuo habitação própria
A habitação em que resido não é adequada à satisfação das necessidades do agregado familiar, designdamente por
estar degradada/sobrelotada;
O rendimento per capita é igual ou inferior ao salário mínimo nacional
Não possuo bens móveis ou imóveis suscetíveis de gerarem rendimentos significativos
Elementos em anexo:
Fotocópias dos Bilhetes de Identidade ou Boletins de Nascimento de todos os elementos do agregado familiar
Fotocópias dos cartões de contribuinte e dos cartões de beneficiário da segurança social, de todos os elementos do
agregado familiar
Recibos de vencimento, comprovativos de valores de pensões e ou de outros rendimentos
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
NOTIFICAÇÕES
Mais solicita que todas as notificações referentes ao/á pedido/comunicação, iniciado/a com o/a presente
requerimento/comunicação, sejam realizadas para:
Requerente, morada supra referida
Terceira pessoa
Morada
Telefone/tel n.º

Email

OBERVAÇÕES

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
Aguiar da Beira,
O Requerente,

Validei a conformidade da assinatura de acordo
com o documento exibido.

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não
puder assinar)

(O Funcionário)

Telf (+351) 232 689 100
Fax (+351) 232 688 894
geral@cm-aguiardabeira.pt

Av. da Liberdade, 21
3570-018 Aguiar da Beira
NIF 506 809 307

