
Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

PEDIDO DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE EXTRACTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS

Vem requerer a V. Exª. apoio à execução de obras de:

Nº Pedido

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,
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IM/P01.528.01

- Outros:
do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social;

Documentos a anexar:

Declaração 
Declaro sob compromisso de honra que a habitação indicada é a minha residência permanente e exclusiva, não possuindo outra 
fracção destinada ao mesmo fim. Resido na área do Município de Vila Nova de Gaia há mais de três anos. 
Não possuo qualquer outro bem imóvel destinado à habitação, para além daquela que é objecto do pedido de apoio. 
Não sou titular de qualquer contrato de arrendamento habitacional na área do Município de Vila Nova de Gaia. 
São verdadeiras, todas as declarações prestadas neste requerimento e não benefício de qualquer apoio destinado ao mesmo 
fim, nem usufruto de quaisquer outros rendimentos para além dos declarados neste requerimento. 
Não alienarei a habitação onde decorreu a intervenção antes de decorrido o prazo de cinco anos sobre a data da concessão do 
apoio financeiro sob pena da restituição integral ao Município do apoio concedido.

- Conservação / Beneficiação - Alteração / Ampliação - Projeto/Licenciamento

Descrição

Identificação da habitação

Local: Tipologias: TAno de construção:

Outras Características:

- BI / CC e/ou Cédula Pessoal de todos os elementos do agregado familiar;

- Declaração de IRS ou
- Documento comprovativo da propriedade do imóvel;
- Cartão de Beneficiário de todos os elementos do agregado familiar;
- Cartão de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar;

- Atestado de residência que inclua a composição do agregado familiar emitido pela junta de freguesia;

- Declaração- Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou- Declaração de Rendimento Mensal ou
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do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social;
Documentos a anexar:
Declaração
Declaro sob compromisso de honra que a habitação indicada é a minha residência permanente e exclusiva, não possuindo outra fracção destinada ao mesmo fim. Resido na área do Município de Vila Nova de Gaia há mais de três anos.
Não possuo qualquer outro bem imóvel destinado à habitação, para além daquela que é objecto do pedido de apoio.
Não sou titular de qualquer contrato de arrendamento habitacional na área do Município de Vila Nova de Gaia.
São verdadeiras, todas as declarações prestadas neste requerimento e não benefício de qualquer apoio destinado ao mesmo fim, nem usufruto de quaisquer outros rendimentos para além dos declarados neste requerimento.
Não alienarei a habitação onde decorreu a intervenção antes de decorrido o prazo de cinco anos sobre a data da concessão do apoio financeiro sob pena da restituição integral ao Município do apoio concedido.
Identificação da habitação
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