
 

 

 

 

 

 

Município de Gavião 

 

APOIO À FIXAÇÃO DE FAMÍLIAS JOVENS 

IMPRESSO PARA FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA 

(Apoio á Habitação) 
Nota: Antes do prendimento do formulário deve ler atentamente o Regulamento de Fixação de Famílias Jovens, 

publicado na 2.ª série do D. R. em 18 de Março de 2008.  

Processo nº: ____________ 

 

1-  Identificação do requerente: 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/______        Idade: _____ 

C.C nº: ____________ Válido até  ___/___/_____  

NIF nº: _________________  

Eleitor nº. ___________  da Localidade de__________________ da Freguesia de ___________________ 

Residente em: _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____,  __________________ 

Telefone:_______________ Telemóvel: ______________  E-mail: ______________________________ 

NIB: __________________________________________ 

2- Identificação do Cônjuge: 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/______        Idade: _____ 

B.I nº: __________ emitido com data de ___/___/_____ pelo arquivo de identificação de ___________ 

Residente em: _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____,  __________________ 

Telefone:_______________ Telemóvel: ______________  E-mail: ______________________________ 

 

3- Apoio Municipal solicitado: 

 O terreno é da propriedade dos beneficiários, (apoio dividido em duas tranches de 1250,00€ cada). 

 

 Aquisição de edifício ou fracção autónoma de edifício, (apoio em momento único de 2500,00€). 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

Presente em reunião de: _____/_____/________ 

Deliberação: 

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________ 

 

O Presidente 

_________________ 



 

 

 

 

 

 

Município de Gavião 
 

 

APOIO À FIXAÇÃO DE FAMÍLIAS JOVENS 

 

DECLARAÇÃO: 

Para efeitos de atribuição do Apoio à Habitação, declaro que, todas as informações prestadas no 

formulário acima são verdadeiras. 

 

Data: ____/____/_____ 

Assinatura do Candidato: 

 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

A preencher pelo Serviço de Acção Social do Município  

Documentos entregues: 

 

Do Requerente: 

 Fotocópia do C.C.     

 Fotocópia do Cartão de Eleitor     

 Fotocópia da certidão de casamento ou declaração emitida pela Junta de Freguesia que comprove 

a união de facto   

 Fotocópia do NIB (Número de Identificação Bancária)  
 

Do Cônjuge do requerente: 

 Fotocópia do B.I.     

 

Outros: ______________________________________________________________________________ 

 

Data da recepção: ____/____/_____  

Assinatura do Funcionário: ______________________________ 

 

Tipo de apoio a): 

 Fotocópia da licença de construção   (após esta apresentação apoia-se com 1250,00€) 

  Fotocópia do alvará da licença de utilização   (após esta apresentação apoia-se com 1250,00€) 

 

Tipo de apoio b): 

 Fotocópia da escritura de compra e venda    (após esta apresentação apoia-se com 2500,00€) 

 

 


