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Exmo. (a) Senhor (a) Presidente        Registo n.º: 

da Junta de Freguesia de Avanca       Data: 

           Registado por: 

 

 

Habitação Social 

Pedido de habitação, Revisão da renda, Pedidos de obras na habitação, Mudança de 

titularidade do arrendamento 

 

Identificação do Requerente:  

 

Nome …...…………………………………………………………………………………………….. 

Morada ………………………………………..…………...……… Código postal  …..…….-……… 

BI/CC n.º ……………………….…  NIF  …………………………....Telefone ……………………. 

Telemóvel ………………………E-mail …………………………………………………………..… 

 

Objetivo do pedido 

 

Vem requerer a V. Ex.ª o que adiante se assinala com um X e relativamente à habitação social da 

Freguesia de Avanca 

1 -  …..   pedido de habitação ………………..…………………………………….…………………. 

2 -  …..   revisão da renda …………………………………………….…..…………………………... 

3 - …..    obras na habitação ……………………………………….…………………………………. 

4 - …..    mudança de titularidade do arrendamento ………….…...…………………………………. 

5 - …..    desistência da habitação social ………………….….…...…………………………………. 
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1 – Pedido de Habitação 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Número de pessoas residentes:  …………..…. | Número de divisões da habitação: ……..……..…. 

Valor atual da renda: ……,…. € 

 

Condições da habitação atual:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 – Revisão da Renda. Com base nas seguintes alterações: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 – Obras na Habitação. Pelo fato da mesma ter as seguintes deficiências: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Mudança de Titularidade do Arrendamento: 

 

Motivo: 

1 -  …..   falecimento do titular do arrendamento ………………..………….…….…………………. 

2 -  …..   divórcio/separação do titular do arrendamento …………………………………………….. 

3 - …..    outro motivo ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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5 – Desistência da Habitação Social: 

 

Motivo: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dados do Agregado Familiar 

 

O agregado familiar é composto por (nomes, relações de parentesco e idades): 

 

Nome 

 

Parentesco 

 

Data de 

Nascimento 

 

Profissão 

 

Rendimento 

     

     

     

     

     

 

O rendimento global mensal do agregado familiar é de ……,…...€ considerando o requerente que a 

situação habitacional é (qualificar a situação) ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Avanca, ……………………………………………….                            Pede deferimento 

 

_______________________________ 
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Anexar 

(1) (2) (3) (4) – Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão de todos os elementos do agregado familiar 

(1) (2) (3) (4) – Cópia do Cartão de Contribuinte 

(1) (2) – Declaração da Junta de Freguesia da composição do agregado familiar 

(1) (2) - Fotocópia da última declaração de IRS/IRC 

(1) (2) - Fotocópia dos últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar ou comprovativos do 

vencimento, passados pela entidade patronal 

(1) (2) - Fotocópia dos últimos recibos de pensões ou reformas de todos os elementos do agregado familiar 

(1) (2) – Declaração do Instituto de Emprego, para o membro familiar que se encontrem desempregados, quando 

aplicável 

(1) (2) – Cartão do estudante ou declaração do estabelecimento de ensino comprovando a matrícula, para os estudantes 

maiores de 18 anos, quando aplicável 

(1) (2) – Declaração de incapacidade ou dependência ou rendimento social de inserção, quando aplicável 

(1) (2) (4) – Declaração das Finanças sobre registo de posse de imóveis 

(4) – Certidão de óbito (no caso de falecimento) 

(4) - Certidão da sentença de divorcio/separação ou documento equivalente (no caso de divórcio) 

(3) – Orçamento detalhado das obras 

(3) - Dimensões das divisões/materiais a aplicar 
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Consentimento | Proteção de Dados 

           nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara 

por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados 

pessoais para os efeitos previstos neste requerimento, permitindo o seu tratamento em ficheiros de 

dados pessoais informatizados ou manuais. 

nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara 

por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar que os seus dados pessoais 

constem da base de dados da Junta de Freguesia. 

nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara 

por sua livre, esclarecida, especifica e inequívoca vontade autorizar a manutenção dos seus dados 

pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, 

aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 

1253/2009, de 14 de outubro. 

 


