Formulário de Candidatura

Incentivo ao arrendamento no Centro Histórico de Ponte de Lima
 1ª Candidatura

 1ª

 2ª Renovação

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MPL. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MPL, a sua atualização, ou correção.
MPL/DAF - Mod. 426/SGQ.00 (08.03.2017)
Página 1 de 4

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima

Informação do Requerente
Nome / Designação:
Morada / Sede:
Freguesia:
NIC

(1)

Código Postal:

n.º:

Concelho:

Tipo:

NIF n.º:

Data Validade:

Tipo:

Data de Nascimento:

Segurança Social n.º:
Estado Civil:

Filiação:

Profissão:
(1) Número de Identificação Civil (Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte)

Outros candidatos
Nome dos Candidatos

Data de Nasc.

NIF n.º

Seg. Social n.º

Profissão

Relação Familiar (2)

E-mail

(2) – Ex.: Cônjuge, Filho, Irmão, etc

Composição do Agregado
Nome Completo

Data de Nasc.

NIF n.º

Seg. Social n.º

Profissão

(2) – Ex.: Cônjuge, Filho, Irmão, etc
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Relação Familiar (2)
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Elementos Relativos ao Imóvel
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Localização:
Rua:

N.º Porta:

Código Postal:

Matriz da Habitação Arrendada:
Freguesia:
Tipo de Agregado:  Único

Artigo:

 Em Coabitação

Data de celebração do contrato:

Fração:

Tipologia:  T0  T1  T2  T3  T4  T5
Valor da renda mensal:

NIB para depósito da subvenção:

Rendimentos do Agregado Familiar
Rendimentos referente ao ano:
CATEGORIA A/H. Modelo 3 – ANEXO A
Trabalho Dependente
Rendimento bruto

€

Pensões, rendas e subsídios
Pensões

€

Pensões Alimentares

€

Rendas Temporárias e Vitalícias

€

Rendimento Social de Inserção (RSI)

€

Subsídio de desemprego

€
CATEGORIA B – Regime Simplificado/Ato Isolado . Modelo 3 – Anexo B

Rendimentos Profissionais, Comerciais e Industriais
Vendas de mercadorias e produtos

€

Prestações de serviços de atividades hoteleiras, restauração e bebidas

€

Outras prestações de serviços e outros rendimentos (inclui Mais-Valias)

€

Propriedade intelectual (Rendimentos abrangidos pelo art. 56º do EBF parte não isenta)

€

Rendimentos de atividades financeiras (Códigos CAE iniciados por 65, 66 u 67)

€

Serviços prestados por sócios a sociedades profissionais do Regime de Transparência Fiscal

€

Rendimentos Agrícolas, Silvícolas e Pecuários
Vendas de produtos

€

Prestações de serviços e outros rendimentos (inclui Mais-Valias)

€

Subsídios à exploração

€
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Certificação do Candidato
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Declaro, sob compromisso de honra, que:
Tenho residência permanente na habitação referida e comprometo-me a garantir a residência permanente nas condições
definidas no regulamento do Centro com Vida por um período mínimo de um ano.
Esta residência é o meu domicilio fiscal ou que, não sendo esta residência o meu domicílio fiscal, já solicitei à DGCI a
atualização do domicílio fiscal para esta residência.
Não sou proprietário ou arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fração habitacional e que tal condição se
verifica com o restante agregado.
Não sou parente ou afim do senhorio da habitação arrendada objeto da candidatura, na linha recta ou na linha colateral.
A habitação em causa reúne as condições de habitabilidade exigidas por Lei.
Os rendimentos declarados correspondem à verdade.
Os dados declarados relativos à composição do agregado correspondem à verdade.
A renda declarada corresponde à verdade.
A tipologia declarada corresponde à verdade.
Não Beneficio de qualquer subsídio ou de outra forma de apoio público à habitação.
Tomei conhecimento que devo comunicar ao Município de Ponte de Lima no prazo de 15 dias úteis qualquer alteração da
composição do meu agregado ou do facto de alguns dos candidatos com quem coabito ter deixado de residir na habitação
objeto de candidatura.
Estou informado e autorizo o Município de Ponte de Lima a confirmar os dados recolhidos junto da Direcção-Geral dos
Impostos, do Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança Social ou de outras entidades que estejam relacionadas com
as informações por mim prestadas.
Estou informado que o não cumprimento do estipulado no regulamento obriga a devolução dos montantes recebidos.
Todos os dados apresentados correspondem à verdade.

Ponte de Lima,
O Requerente,

Para efeitos de contacto
Telm n.º:

Telf n.º:

Para efeito de correspondência(3)
Nome / Designação:

Fax n.º:

Morada / Sede:

E-mail:

Freguesia:

C.P.:

Concelho:
(3) Caso seja diferente do requerente
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Elementos Anexos à Candidatura Pedido
 Fotocópia dos documentos de identificação pessoal do candidato e seu agregado (B.I.; C.C.; Certidão de Nascimento
para menores de 6 anos)
 Fotocópia do Contrato de Arrendamento ou de Promessa de Arrendamento
 Fotocópia do último recibo de renda
 Comprovativo legal de direito de resistência no território nacional (para estrangeiros)
 Declaração de IRS categoria A (e anexo H) ou categoria B (e anexo B ou C + anexo H)
 Comprovativo de bolsa ou de qualquer rendimento extra
 Declaração de início de atividade ou contrato de trabalho
 Certidão comprovativa de situação contributiva regularizada perante a fazenda nacional e a segurança social
 NIB para transferência bancária
Nota: A candidatura só é considerada completa quando forem apresentados todos os anexos correspondentes.
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