REGISTO DE ENTRADA

REQUERIMENTO DE APOIO SOCIAL
Exmº. Senhor
Presidente da Câmara Muinicipal de Machico
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE ( preencher com letra maiúscula)
NOME:
CARTÃO DE CIDADÃO CC/BI
TELEFONE

VALIDADE

CONTRIBUINTE NIF/NIPC

TELEMÓVEL

EMAIL
RESIDENTE / COM SEDE EM
FREGUESIA
CODIGO POSTAL

-

LOCALIDADE

NA QUALIDADE DE :

TITULAR DO PODER PARENTAL

TUTOR

CURADOR

TIPO DE APOIO (seleccione com um X a opção pretendida)
SUBSISTÊNCIA

HABITAÇÃO

SAÚDE

AÇÃO ESCOLAR

CHEQUE VETERINÁRIO

Observações:

Machico,

de

de 20
O Requerente

____________________________________

AUTORIZAÇÃO DE DADOS
AUTORIZO O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS
NOS TERMOS DO RGPD (REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS), EM VIGOR.

Documentos Gerais
Fotocópia do bilhete de identidade / cartão de cidadão
Fotocópia do cartão de contribuinte
Atestado de residência e da composição do agregado familiar emitido pela junta de freguesia da residência
Documentos comprovativos dos rendimentos do agregado familiar do requerente, nomeadamente:
- Declaração do IRS do último ano acompanhado com a respetiva nota de liquidação, ou declaração do rendimento
mensal dos últimos três meses relativas a todos os elementos do agregado familiar, emitida pela entidade patronal ou
de onde são provenientes esses rendimentos;
- Fotocópia do recibo de pensão anual, caso o requerente ou qualquer membro que componha o agregado familiar se
encontre nessa situação;
- Documentos comprovativos da existência e montantes de depósitos bancários até ao dia 31 de dezembro do ano
transato;
- Declaração emitida pela Segurança Social, comprovativa dos rendimentos auferidos pelo requerente e pelos membros
que compõem o agregado familiar, ou de que não auferem quaisquer rendimentos sociais;
- Declaração do requerente, sob compromisso de honra, da veracidade de todas as declarações prestadas no âmbito da
candidatura e em como não beneficia de qualquer apoio social destinado ao mesmo fim e que não usufrui de quaisquer
outros rendimentos para além dos declarados;
Documentos específicos
Apoio à Habitação
Documento comprovativo da titularidade de qualquer direito que lhe confira legitimidade para a realização das operações
urbanísticas no imóvel;
Certidão ou fotocópia da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial há menos
de 6 meses;
Caderneta predial urbana;
Orçamento das obras a efetuar de que conste, designadamente, o preço proposto, a descrição dos trabalhos e o respetivo
prazo de execução;
Declaração do requerente, sob compromisso de honra, de que o imóvel objeto do apoio se trata da habitação própria e
permanente do agregado familiar e de que este não dispõe de outra moradia;
Apoio na Saúde
Relatório médico comprovativo da(s) doença(s) de que padece e a necessidade de toma de medicação;
Listagem dos medicamentos de que depende;
Apoio à Ação Escolar
Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino que frequente, com especificação do ciclo de estudos e do ano
curricular que irá frequentar;
Declaração do estabelecimento de ensino relativa ao aproveitamento escolar do ano transato;
Documento do banco comprovativo do IBAN com a devida identificação do titular de conta;
Cheque veterinário
Comprovativo da identificação eletrónica do animal (microchip);
Comprovativo de registo do animal, no caso de cão;
Foto do animal;
Orçamento, com a discriminação dos tratamentos, medicação e valores;
Outros:

