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Câmara Municipal de Mourão  

SERVIÇO DE SUSTENTABILIDADE E AÇÃO SOCIAL 

Habitação Municipal de Mourão 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ________________________ Concelho:_____________________  Contacto:______________________ 

 

COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR              

 N.º de elementos do agregado familiar: _____ 

Nome Idade Parentesco Est. Civil Profissão Vencimento Habilit. 
Liter. 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

RÚBRICA DO CANDIDATO 

CANDIDATURA AO CONCURSO POR INSCRIÇÃO A HABITAÇÃO 

MUNICIPAL 

Caro munícipe, 

O seu contributo e participação nesta candidatura é imprescindível, pelo que sem o preenchimento correto 

e completo deste impresso e sem entrega de toda a documentação no ato da entrega, a sua candidatura 

pode não ser aceite ou corretamente classificada. 
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2. TEMPO DE RESIDÊNCIA E DE TRABALHO NO CONCELHO 

2.1. Tempo de residência no concelho: 

Inferior a 2 anos: ____  Igual ou superior a 2 anos: ____ 

2.2. Tempo de trabalho no concelho: 

Inferior a 5 anos: ____  Igual ou superior a 5 anos: ____ 

 

3. TIPO DE PEDIDO         Pontuação Parcial  

3.1. Com processo de Pedido de Habitação: 

Não ____ Sim, até 5 anos ____  Sim, com mais de 5 anos ____ 

 

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA        Pontuação Parcial  

4.1. Rendimento Per Capita indexado ao SMN:      Pontuação Parcial 4.1.  

Superior a 100% ____ 

Superior a 80% e inferior ou igual a 100% ____ 

Superior a 60% e inferior ou igual a 80% ____ 

Superior a 40% e inferior ou igual a 60% ____ 

Superior a 20% e inferior ou igual a 40% ____ 

Inferior ou igual a 20% ____ 

 

4.2. Situação Face ao Emprego:       Pontuação parcial 4.2.  

Ativo/Reformado/Pensionista ____ 

Um membro do agregado familiar desempregado ____ 

Dois ou mais membros do agregado familiar desempregados ____ 

 

5. CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE       Pontuação Parcial       

5.1. Tipo de Alojamento:        Pontuação Parcial 5.1.  

Edificações/casa arrendada/casa emprestada ____ 

Partes de edificações/quarto/pensão/estabelecimento coletivo ____ 

Estruturas provisórias/barraca/roulotte/outro ____ 

Sem alojamento/despejo ____ 

 

5.2. Condições Estruturais:        Pontuação Parcial 5.2.  
Condições regulares ____ 

Condições de insalubridade ____ 

Em ruínas/risco de ruir ____  

    RÚBRICA DO CANDIDATO 

mailto:balcao.unico@cm-mourao.pt


 

Câmara Municipal de Mourão – Serviço de Sustentabilidade e Ação Social 
Praça da República Nº 20 / 7240-233 Mourão 

Telef. (+351) 266 560 010 / Email: balcao.unico@cm-mourao.pt 

 

 

5.3. Equipamentos Básicos:        Pontuação Parcial 5.3.  

Condições Regulares ____ 

Sem cozinha ____ 

Sem instalações sanitárias ____ 

Sem água/eletricidade/saneamento ____ 

 

5.4. Dimensões da Habitação:        Pontuação Parcial 5.4.  

Dimensões adequadas ao agregado ____ Sobreocupação ____  

 

6. AGREGADO FAMILIAR        Pontuação Parcial 

6.1. Existência de menores:        Pontuação Parcial 6.1.  

1 elemento ____  2 elementos ____  3 ou mais elementos ____ 

6.2. Existência de dependentes (maiores de idade) estudantes:    Pontuação Parcial 6.2.  

Sim ____ Não ____ 

6.3. Monoparentalidade:        Pontuação Parcial 6.3.  

Sim ____ Não ____ 

 

7. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS        Pontuação Parcial  

7.1. Pessoas com deficiência:        Pontuação Parcial 7.1.  

Não ____  1 elemento ____  2 ou mais elementos ____ 

7.2. Pessoas com 65 ou mais anos:       Pontuação Parcial 7.2.  

Não ____  1 elemento ____  2 ou mais elementos ____ 

7.3. Vítimas de Violência Doméstica:       Pontuação Parcial 7.3.  

Não ____ Com estatuto ____ Com necessidade de afastamento do agressor ____ 

 

           PONTUAÇÃO GLOBAL  
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DOCUMENTOS ENTREGUES COM A CANDIDATURA 

 Documentos de identificação, Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, documento de 

Identificação Fiscal e Segurança Social de todos os elementos do agregado familiar; 

 Assento de nascimento no caso de menores que não possuam outro documento de identificação; 

 Título de Autorização de Residência ou documento equivalente, que habilite a permanecer com título 

válido em território nacional, no caso de candidatos com cidadania estrangeira; 

 Atestado de residência passado pela Junta de Freguesia a confirmar o agregado familiar e o tempo de 

residência no concelho; 

 Declaração da entidade patronal a confirmar que o candidato trabalha no concelho há 5 ou mais anos, 

caso se aplique; 

 Últimos 3 recibos de vencimento, indicando o valor mensal ilíquido, no caso de trabalhadores por 

conta de outrem; 

 Última declaração de IRS ou IRC, no caso de trabalhadores por conta própria; 

 Extrato de remunerações da segurança social, caso não possuam declaração de IRS, ou não tenham 

qualquer fonte de rendimento; 

 Comprovativo de pedido de apoio social, nas situações em que não existem quaisquer rendimentos; 

 Declaração dos serviços de Segurança Social, com o montante mensal auferido e respetiva composição 

do agregado familiar, no caso de beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI); 

 Declaração emitida pela Segurança Social com o valor do subsídio de desemprego, ou subsídio social 

de desemprego, no caso de desempregados; 

 Declaração com a indicação do respetivo montante de pensão e/ou reforma, no caso de reformados 

ou pensionistas; 

 Comprovativos de outros tipo apoios sociais, caso existam; 

 Comprovativo de abono de família onde conste a majoração; ou fotocópia da regulação do exercício 

das responsabilidades parentais e/ou documentos do RSI, onde conste composição dos elementos do 

agregado familiar, nas famílias monoparentais; 

 Documento comprovativo de situação de despejo; 
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 Estatuto de vítima de violência doméstica ou relatório de entidade competente e indicação da 

necessidade de afastamento do agressor, caso de aplique; 

 Certificado de incapacidade multiusos com grau igual ou superior a 60%, caso se aplique; 

 Decisão judicial comprovativa do estado de insolvência, caso se aplique. 

 

 

 Eu, abaixo assinado, comprometo-me, sob pena de exclusão a informar qualquer alteração às 

declarações aqui prestadas, nomeadamente quanto ao agregado familiar, rendimentos ou outras, e que fui 

informado que as falsas declarações constituem crime, o qual será comunicado ao Ministério Público. 

 

Mourão, ____ de ___________________ de 202__ 

 

Assinatura 

_____________________________________________________________ 
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