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APOIO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA AO ARRENDAMENTO DO MUNICÍPIO DE FARO 

Formulário de candidatura 

1 – Identificação do(a) Requerente 

Nome:  

Estado Civil: solteiro(a)  casado(a)  unido(a) de facto viúvo(a) divorciado(a)  

Morada:  

Código Postal:  -     Localidade:  

Freguesia:  Telefone:  Telemóvel:  E-mail: @  

   Data de Nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: Documento de Identificação tipo: N.º: 

Emitido por:  Data de Emissão:  Data de Validade:   

Nº de Eleitor   N.º de Identificação Fiscal:  Cód. Rep. Finanças:   

N.º de anos de residência no Concelho de Faro:   

 

2 – Caracterização do Agregado Familiar  

 Nome Completo Parentesco Sexo 

(M/F) 

Data 

Nascimento 

Naturalidade Nacionalid

ade 

Estado 

Civil 

Habilit. 

Literárias 

1  Requerente       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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Doc. Identif. Nº NIF NISS Profissão Situação Profis. 

Declaração IRS 

(alínea d)) 

Outras Prestações 

(alíneas e) a k)) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
 

3 – Condições Gerais de Acesso (A preencher pelos serviços) 

Residência no concelho, ininterruptamente, há mais de 3 anos  

Ter mais de 18 anos  

Encontrarem-se numa situação socioeconómica desfavorecida  

Apresentarem uma taxa de esforço do agregado igual ou superior a 40%  

Não serem beneficiários de outros apoios para o mesmo fim  

Serem titulares de contrato de arrendamento para fins habitacionais, devidamente declarado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira ou contrato promessa de arrendamento para o mesmo fim 

 

O candidato e restantes elementos do agregado familiar não serem proprietários, usufrutuários ou 

detentores a qualquer outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinados a habitação, localizados no concelho ou em concelho limítrofe 

 

 

4 – Instrução do Pedido / Documentos a entregar (A preencher pelos serviços) 

Comprovativo da identificação dos membros do agregado família  

Atestado de residência emitido pela junta de freguesia, com confirmação do agregado familiar e do 

tempo de residência na freguesia, caso os serviços das juntas se encontrem em funcionamento 

 

Fotocópia do contrato de arrendamento, com declaração comprovativa de que o mesmo se 

encontra registado na Autoridade Tributária e Aduaneira ou cópia do contrato promessa de 

arrendamento para novos arrendamentos 

 

Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa de que o candidato e 

restantes ocupantes, além da habitação arrendada, não são proprietários, usufrutuários ou 

detentores a qualquer outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinados a habitação, localizados no concelho ou em concelho limítrofe 
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Documentos comprovativos de todos os rendimentos mensais auferidos pelos membros do 

agregado familiar (recibos de vencimento, recibos de pensões e de subsídios de desemprego, entre 

outras prestações ou comprovativo de inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

em caso de desemprego) ou declaração da Segurança Social em como não aufere nenhum apoio 

 

Fotocópia: valor mensal com renda de casa  

Fotocópia: despesas mensais com eletricidade, água e gás  

Fotocópia: despesas com transportes públicos  

Fotocópia: despesas mensais de equipamentos de apoio na área da infância  

Fotocópia: despesas com medicamentos de uso contínuo (doenças crónicas ou prolongadas), com a 

respetiva receita 

 

Fotocópia: outras despesas  

Declaração, sob compromisso de honra do requerente, em como não beneficia de quaisquer apoios 

para os mesmos fins, concedidos por outras entidades 

 

Declaração, sob compromisso de honra do requerente em como não se verifica a cedência da 

habitação arrendada a terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou 

onerosa 

 

Declaração, sob compromisso de honra do requerente em como a habitação arrendada não é 

propriedade de parente ou afim na linha reta ou até ao 3.º grau da linha colateral relativamente a 

qualquer elemento da família do agregado familiar 

 

Declaração, sob o compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as informações 

prestadas no requerimento de candidatura 

 

 

 

Faro, ______ de _____________ de 2020 

O(A) Candidato(a) ____________________________ 

 

O(A) Técnico(a) Responsável pela receção da candidatura     ___________________________ 

Data da receção da candidatura ___________________________ 


