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Município de Macedo de Cavaleiros  
Câmara Municipal 

 
 

Pedido de apoio à recuperação e reabilitação de habitações degradadas no concelho 
  

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

 

1-Identificação do(a) requerente 

 

 Nome: _____________________________________________________Data de Nascimento: ____/____/______ 

Morada: ___________________________________________________ Código Postal ________ / ________  

Localidade: _________________________________________________ NIF: ____________________________ 

Tel:_____________________Telm: ____________________ E-mail: ____________________________________ 

Autorizo que todas as notificações me sejam efetuadas para o endereço de correio eletrónico indicado, nos termos do art.º 63º 

Código Procedimento Administrativo. 

 

Requer a V. Exa. apoio para a recuperação e reabilitação da minha habitação ao abrigo do Regulamento Municipal 

do Programa Macedo Habitar, pelo seguinte motivo: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

Declaro, para os devidos efeitos legais, sob compromisso de honra, que tenho conhecimento do Regulamento 

referido, que as informações constantes do presente pedido de recuperação e reabilitação da minha habitação 

correspondem à verdade, que não beneficio de qualquer apoio social destinado para o mesmo fim e que não usufrui 

de quaisquer outros rendimentos para além dos declarados e que as falsas declarações são puníveis nos termos da 

lei penal, constituindo fundamento bastante de exclusão da candidatura.  

Pede deferimento.                                                                                                                        O(a)  requerente       

Macedo de Cavaleiros, _____ / _____ / _______                 Ass:  ___________________________________________ 

 

2-Caraterização do Agregado Familiar  

 

Nº Folhas 

 

Nº  Nome Parentesco com o 

requerente 

Sexo  

(M/F) 

Data de 

Nascimento  

Estado Civil 

1 O requerente     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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3- Identificação das condições de acesso ao apoio à recuperação e reabilitação de habitações (assinalar com um X apenas as 
condições que reúne) 
 

a) Resido e sou eleitor na área de uma das freguesias do Município de Macedo de Cavaleiros há, pelo menos, 
5 anos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Sou titular de rendimentos iguais ou inferiores ao valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) em vigor à 
data do pedido ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) O pedido de apoio destina-se à minha habitação permanente ……………………………………………………………………  

d) Não possuo ou qualquer membro do meu agregado familiar outro bem imóvel destinado a habitação ……..  

e) O edifício, objeto do pedido, é minha propriedade exclusiva ou de um dos membros do meu agregado 
familiar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f) Eu ou qualquer membro do meu agregado familiar, não benefício de qualquer outro apoio social para o 
mesmo fim, com exceção do Rendimento Social de Inserção e dos abonos de família ………………………………… 

 

 

 

4- Tipo de alojamento  
 

 

 

 

Falta de condições de habitabilidade/salubridade 

Construção em risco de ruína  

Sem abastecimento de luz da rede pública 

 

Sem abastecimento de água da rede pública 

 

Sem ligação de esgoto à rede pública 

 

Ausência de WC situada no interior do fogo 

 

Ausência de cozinha situada no interior do fogo 

 

Desadequação do alojamento por motivos de limitações de de 

mobilidade 

 

 

 

 

5- Anexos – documentos instrutórios da candidatura (assinalar com um X apenas os que forem entregues) 
 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão ……………………………………………………………………..  

b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte …………………………………………………………………………………………………………  

c) Declaração da composição do agregado familiar emitida pela respetiva junta de freguesia da residência e 

atestado que refira o tempo de residência no concelho ………………………………………………………………………………… 

 

d) Documentos comprovativos de todos os rendimentos do agregado familiar do requerente, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

i) Última declaração de rendimentos anual (IRS) ou declaração do rendimento mensal atual, de todos os 

elementos do agregado familiar, emitido pela entidade patronal ou pela entidade donde são provenientes 

esses rendimentos………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii) Fotocópia do último recibo de pensão e do recibo de pensão anual, caso o requerente se encontre nessa 

situação ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii) Declaração do Rendimento Social de Inserção, onde conste a composição do agregado familiar, o valor 

da prestação e os rendimentos para o efeito de cálculo da mesma ………………………………………………………………… 

 

iv) Declaração, emitida pelo Centro Regional de Segurança Social, da prestação de qualquer outro apoio de 

caráter eventual ou mensal …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Outros documentos que o requerente considere necessários para comprovar a sua situação económica 

Refira quais? ________________________            …………………………………………………………………………………………… 

 

f) Documento discriminativo da intervenção a efetuar na habitação, acompanhado do respetivo orçamento.  
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