
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures

1. Identificação

Nome (completo)  

nascido em (data) , no estado civil de , género (escolha a opção)   Masculino  Feminino, 

com morada na (Rua, Avª) 

nº/lote , andar , localidade  Código postal:    -  ,   

Freguesia de , com o telefone nº , telemóvel ,  

Cartão de Eleitor nº , Sistema de Saúde  Cartão de utente nº ,

Contribuinte nº , Beneficiário da Segurança Social nº , email 

com o (escolha a opção):  Bilhete de Identidade nº  de  emitido pelo 

 Cartão de Cidadão nº  válido até          Passaporte nº 

de   emitido, pelo 

 Autorização de residência ;

 Outro título que ateste a residência em território nacional (especificar) .

Vem requerer a V.Exa. a inscrição no âmbito do apoio em apreço, apresentando a respetiva candidatura e 
fornecendo os elementos que se seguem para avaliação da situação:

2. Composição do Agregado Familiar

identificação sexo data de 
nascimento

relação 
familiar

situação 
laboral naturalidade nacionalidade

requerente
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3. Rendimentos mensais

rendimentos montante em €

                 
                      > Subordinado
Trabalho       
                      > Independente

Bens imobiliários e mobiliários

Rendas temporárias ou vitalícias

Rendimentos de aplicação de capitais

Pensões:

              Reforma

              Invalidez

              Velhice

              Sobrevivência

              Alimentos

              Social

              Outras

Prestações complementares e outras

Subsídio de desemprego

Subsídio de doença

Rendimento Social de Inserção

Abano de família

Bolsa de Estudo e Formação

Complemento Solidário para Idosos

Fundo de Garantia

Outros rendimentos

Outros

total
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4. Despesas Mensais 

despesas montante em €

Habitação (renda, amortização)

Condomínio

Seguros Obrigatórios

Água

Eletricidade

Gás

Telefone fixo / móvel

Medicação e/ou outras despesas de saúde de carácter continuado

Transportes para trabalho ou educação (passe social)

Equipamentos de Apoio à Família

Mensalidades / propinas Ensino Superior

total

5. Animais que irão beneficiar da esterilização 

espécie
(cão / gato)

número 
microchip raça nome sexo idade peso

6. Dívidas ao Município de Loures

O/a candidato/a é devedor ao Município de Loures?  Sim   Não 
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7. Declaração de compromisso de honra:

O/a candidato/a declara sob compromisso de honra serem verdadeiras as informações prestadas no presente formulário.

Mais declara ter pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações, tanto por inexatidão como por omissão, 

constituirá facto determinante da cessação do direito ao apoio.

Os dados pessoais recolhidos são objeto de tratamento informatizado, efetuado no cumprimento da legislação sobre a 

proteção de dados.

Nos termos do regulamento Geral de Proteção de Dados, é garantido o acesso aos dados, podendo o visado solicitar por 

escrito, a sua atualização, correção ou eliminação.

Declaro tomar conhecimento e aceitar as condições do Programa/Campanha, assumindo por minha honra que as informações 

prestadas correspondem à verdade. 

Documentos a entregar:

Este processo implica a apresentação dos seguintes documentos de todos os elementos do agregado familiar: 

a) Documento de identificação válido (Cartão do Cidadão/Título de Residência); 

b) Comprovativos dos rendimentos; 

c) Comprovativo de despesas e das últimas três faturas de água, luz e gás;

d)Comprovativo de registo do(s) animal(animais).

Caso o candidato, aquando da instrução do pedido, seja beneficiário de Rendimento Social de Inserção, Fundo Europeu de 

Auxílio a Carenciados, ou beneficie de outra resposta social não prevista nos termos anteriores, será dispensado da entrega 

de outros documentos.

O Candidato,
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Loures,  de de 2022.
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