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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome ____________________________________________________________________________________________________________ 

Idade______ Naturalidade: Freguesia __________________Concelho __________________Distrito __________________   

Nacionalidade ___________________________________________________________________________________________________  

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Certificado de Residente da União Europeia/ Titulo de  

Residência nº_________________ emitido em _____/_____/______   por _____________ válido até _____/_____/______    

Estado Civil:     Solteiro �        Casado �        União de Facto �        Divorciado �        Separado �    Viúvo �     

Morada______________________________________________________________    _________   Freguesia ___________________  

____________________________________________         Localidade __________________ Código Postal ________ - ____ ___ 

Há quantos anos reside no concelho? Há ______ anos.  

Há quantos anos trabalha no concelho? Há ______ anos. Local de Trabalho _______________________________ 

Contactos: Nº Telefone _______________ /_________________ Nº Telemóvel _________________ /__________________ 

Correio eletrónico/ E-mail ____________________________________________________ ___________@ _________________ 

 

 

CANDIDATURA POR INSCRIÇÃO A HABITAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Caro munícipe, 

O seu contributo e participação nesta candidatura é imprescindível, pelo que sem o preenchimento correto e completo 
deste impresso e sem entrega de toda a documentação no ato da entrega, a sua candidatura pode não ser aceite ou 
corretamente classificada. 

Desde já agradecemos que o preenchimento seja em letra legível com colocação de Cruz (X) no interior do respetivo 
quadrado (�). 
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SITUAÇÃO HABITACIONAL ATUAL 

Tipo de Alojamento: 

Construção abarracada � Apartamento �  Moradia �  Quarto �  Outro �   

Qual? ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regime de Ocupação:  

Habitação própria em pagamento com amortização mensal de _____________       € �   

Habitação arrendada: com contrato escrito e renda mensal de _____________       € �    

Habitação sem  contrato escrito e renda mensal de _____________       €  �           

Habitação Cedida/ emprestadada �                        

Habitação ocupação sem autorização �    

Habitação com ordem de despejo �    

Outra ocupação �  

Qual? ________________________________________________________________________________________________ 

 

Estado de conservação do Alojamento:  

Muito Bom �                Bom �                Razoável �             Mau �              Muito Mau � 

Porquê? _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Estado de Conforto do Alojamento:                              

Muito Bom �                Bom �                Razoável �             Mau �              Muito Mau � 

Porquê? _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologia de Alojamento (nº quartos):  

T0 �             T1 �           T2�           T3 �            T4 �        Outra tipologia �   

Qual? ___________________________________________________________________________________________________________ 
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SITUAÇÃO SÓCIOECONÓMICA 

 
Composição do agregado familiar para constar na candidatura a habitação municipal 

Nº  
Nome 

 
Parentesco 

 
Data de 

Nascimento 

 
Naturalidade 

 
Profissão 

Rendimento/ Prestação para cálculo 
Rendimento per capita 

Vencimento 
líquido 

Prestação Social 

1  Próprio     . €  . € 
2       . €  . € 
3       . €  . € 
4       . €  . € 
5       . €  . € 
6       . €  . € 
7       . €  . € 
8       . €  . € 
9       . €  . € 

10       . €  . € 
 

DEFICIÊNCIA: 

Algum elemento do agregado familiar apresenta grau de incapacidade geral para o trabalho igual ou 
superior a 60%?   Sim �  Não �   
Se sim, quem? _________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Algum elemento do agregado familiar é vítima de violência doméstica?      Sim �  Não � 
Se sim, quem? _________________________________________________________________________________________________________ 
Tem estatuto de vítima?       Sim �  Não �   Vive com o agressor?            Sim � Não � 

 

MOTIVO DA CANDIDATURA A HABITAÇÃO SOCIAL (opcional) 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DOCUMENTOS ENTREGUES COM A CANDIDATURA 

� Identificação de todos os elementos do agregado familiar: Bilhete de identidade, Cartão de Cidadão, 
Certidão de Nascimento/ Assento de nascimento; 

� Certificado de Residente da União Europeia, Título de Autorização de Residência válido ou 
documento equivalente que comprove que o(a) candidato(a) permanece de forma regular em 
território nacional; 

� Cartão de Contribuinte (caso não tenha cartão de cidadão); 

� Cartão da Segurança Social (caso não tenha cartão de cidadão); 

� Atestado da Junta de Freguesia comprovativo da composição do agregado familiar e de que o(a) 
candidato(a) reside há 2 ou mais anos no concelho; 

� Comprovativos de rendimentos de todos os elementos do agregado familiar (último mês): 
vencimento; pensões, formação profissional, subsidio de desemprego, rendimento social de inserção 
e/ ou de outras prestações sociais, extrato de remunerações da segurança social. 

Caso se aplique: 

� Comprovativo de renda de casa; 

� Declaração em como trabalha há 5 ou mais anos no concelho;  

� Estatuto de vítima, decisão judicial, decisão judicial de afastamento do agressor; 

� Documento comprovativo de incapacidade permanente para o trabalho e/ou dependente de 
terceiros com grau igual ou superior a 60% (passado pelo médico e/ou Junta Médica da Segurança 
Social); 

� Comprovativo da decisão judicial para as responsabilidades parentais (regulação do poder 
paternal) referente ao(s) menor(es); 

� Comprovativo de endividamento habitacional;  

� Em caso de trabalhador por conta própria, declaração de IRS do ano anterior; 

� Documento comprovativo de pedido de apoio social (Segurança Social); 

� Família monoparental, comprovativo do abono de família com majoração (Segurança Social); 

� Famílias insolventes, decisão judicial comprovativa de estatuto de insolvência; 

� Outros documentos apresentados:  

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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