
Apoio à Habitação Degradada 
CMPB.R.016

                                                                                                   
Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@cmpb.pt

Vem requerer a Vª. Exª a atribuição de apoios no âmbito do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais 
Desfavorecidos.
1. Composição do Agregado Familiar:

N.º Nome Completo N.º Cartão 
Cidadão /Bilhete 

de Identidade

Data de validade N.º Identificação 
Fiscal

N.º Segurança Social Data de 
Nascimento

1 Requerente  /  / 

2  /  / 

3  /  / 

4  /  / 

5  /  / 

6  /  / 

7  /  / 

8  /  / 

9  /  / 

10  /  / 

Tempo de residência no concelho:  anos.

2. Situação Habitacional:

Casa própria:  Sim      Não   

Tempo de residência nesta habitação: .

Tipologia da habitação:  T0;   T1;   T2;   T3;   T4.  

Candidato/a em outro programa:  Sim     Não  Se respondeu sim, qual: 

3. Tipos de apoio:
3.1.  Concessão de subsídio para aquisições de materiais de construção para obras de conservação, reparação e beneficiação(....);    
3.2.  Concessão de subsídio para pagamento de mão de obra;    
3.3.  Fornecimento de projetos tipo ou elaboração de projetos de arquitetura e especialidade;    
3.4.  Acompanhamento técnico na elaboração de projetos de recuperação ou beneficiação de habitações;    
3.5.  Isenção de pagamento de taxas, em processo de ligação domiciliária de água, incluindo a ligação do contador;    
3.6.  Isenção de pagamento de taxas, em pedidos de ligação ao saneamento;    
3.7.  Isenção de pagamentos de taxas em processos de licenciamento de obras.    
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Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca

mailto:geral@cmpb.pt
http://www.cmpb.pt/


Apoio à Habitação Degradada 
CMPB.R.016.00

                                                                                                   
Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@  cmpb  .pt  

Documentos a apresentar  :  
 1. Exibição do Bilhete de Identidade, Cartão de Identificação Fiscal, Cartão de Identificação da Segurança Social ou Cartão de 

Cidadão do candidato/a e de todos os membros que compõem o agregado familiar;
 2. Fotocópia dos recibos de vencimento, emitidos pela respetiva entidade patronal nos últimos 6 meses, no caso de se tratar de 

trabalhadores por conta de outrem;
 3. Fotocópia dos recibos de vencimento emitidos nos últimos 6 meses, no caso de trabalhadores independentes;
 4. Fotocópia da declaração de IRS relativa ao ano anterior a que se refere o pedido e respetiva nota de liquidação ou certidão 

emitida pelos Serviços de Finanças competentes, comprovativa da não entrega da mesma;
 5. Declaração  comprovativa  do  valor  da  prestação  do  Rendimento  Social  de  Inserção,  quando  aplicável,  onde  constem  a 

composição do agregado familiar e os rendimentos considerados para efeito do cálculo da mesma;
 6. Documento comprovativo do valor atualizado de outras prestações sociais, pensões e reformas auferidas;
 7. Documento comprovativo de matrícula e frequência escolar dos elementos do agregado familiar, quando aplicável;
 8. Documento comprovativo da situação de desemprego dos elementos do agregado familiar, quando aplicável, e de inscrição 

atualizada no Centro de Emprego da área do concelho;
 9. Atestado de incapacidade para o trabalho, quando aplicável,  e comprovativos médicos das situações de doença crónica ou 

prolongada;
 10. Atestado emitido pela junta de freguesia da área de residência do requerente, comprovativo do preenchimento dos requisitos: 

residam na área do concelho há, pelo menos, três anos; residam, com caráter próprio e permanente, no prédio que será objeto do 
apoio; 

 11. Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade ou do direito de usufruto sobre o prédio que é objeto do 
pedido de apoio;

 12. Caderneta predial ou certidão matricial do prédio que será objeto de intervenção;
 13. Certidão comprovativa dos prédios inscritos a favor  do requerente e demais elementos do agregado familiar, emitida pelo 

Serviço de Finanças, onde constem a identificação dos artigos matriciais e os respetivos valores patrimoniais;
 14. Fotocópia do registo de propriedade e livrete,  quando aplicável,  no caso de bens móveis sujeitos a registo,  titulados pelo 

requerente e demais elementos do agregado familiar;
 15. Declaração de consentimento, prestada pelos proprietários, comproprietários ou usufrutuários do prédio que será objeto de 

apoio (anexo I);
 16. Declaração, emitida sob compromisso de honra, do proprietário, comproprietários e usufrutuários do prédio que será objeto de 

apoio, na qual se comprometem a não transmitir o respetivo direito sobre o prédio, onerosa ou gratuitamente, pelo período de dez anos 
subsequente à atribuição dos apoios. qual se  (anexo I);

 17. Declaração de Consentimento de Recolha, Utilização e Tratamento de Dados Pessoais.

 Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação:
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por

sua insistência, foi aceite.

mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
mailto:geral@cm-pontedabarca.pt
http://www.cm-pontedabarca.pt/


Candidato/a ao regulamento de 
apoio à habitação degradada

                                                                                                   

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Eu 

Contribuinte:  BI/Cartão de Cidadão n.º   Validade:

Telefone:   Fax:  Email: 

Domicílio/Sede: 

Freguesia:   Concelho:  Código Postal:   

na qualidade de , do prédio urbano, inscrito na matriz predial n.º , sito

(morada) 

declaro, nos termos previstos na alínea f), do n.º 1, do artigo 3.º do Regulamento de Apoio à habitação Degradada para Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Ponte da Barca, autorizar que o referido prédio seja objeto de obras no âmbito dos apoios previstos no mesmo 

regulamento.

Ponte da Barca,   de  de 

O/A Declarante
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Candidato/a ao regulamento de 
apoio à habitação degradada

                                                                                                   

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO TRANSMISSÃO
Eu 

Contribuinte:   Bi/Cartão  de  Cidadão:   Validade: 

Telefone:  Fax:  Email: 

Domicílio/Sede: 

Freguesia:  Concelho:  Código Postal:   

na qualidade de , do prédio urbano, inscrito na matriz predial n.º , sito 

(morada) 

declara, sob compromisso de honra, nos termos previstos na alínea n), do n.º 2, do artigo 5.º do Regulamento de Apoio à habitação Degradada 

para Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Ponte da Barca, não transmitir o direito de  

sobre o prédio, onerosa ou gratuitamente, pelo período de dez anos subsequentes à atribuição dos apoios concedidos no âmbito do referido 

regulamento.

Ponte da Barca,   de  de 

O/A Declarante
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Candidato/a ao regulamento de 
apoio à habitação degradada

                                                                                                   

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA
Eu 

Contribuinte:  Bi/Cartão de Cidadão n.º  Validade: 

Telefone:  Fax:  Email: 

Domicílio/Sede: 

Freguesia:  Concelho  Código Postal  

na qualidade de requerente dos apoios previstos no Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do 

Município de Ponte da Barca, declara, sob compromisso de honra, nos termos previstos do artigo 12.º do mesmo Regulamento de Apoio à 

Habitação  Degradada  para  Estratos  Sociais  Desfavorecidos  do  Município  de  Ponte  da  Barca,  não  transmitir  o  direito  de 

 sobre o prédio, onerosa ou gratuitamente, pelo período de dez anos subsequentes à atribuição 

dos apoios concedidos no âmbito do referido regulamento.

Ponte da Barca,   de  de 

O/A Declarante
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE RECOLHA, UTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

DECLARO prestar por este meio, para os efeitos previstos no disposto nos artigos 6.º, n.º 1, alínea a), 9.º, n.º 2, alínea

a) e 13.º do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento

Geral de Proteção de dados),  o meu  consentimento expresso para a recolha, utilização e tratamento dos meus

dados pessoais, constantes do presente requerimento e dos documentos necessários à instrução do mesmo e que por

minha vontade informei/forneci, ao Município de Ponte da Barca, pessoa coletiva n.º 505 676 770, responsável pelo

tratamento de dados, com sede na Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca no exercício das atribuições e

competências  previstas  na Lei  n.º  75/2013,  de 12 de  setembro,  e  demais  legislação  atributiva de competências  às

autarquias locais, com a estrita finalidade identificada neste requerimento, e durante o período de tempo que durar este

processo, sem prejuízo das normas previstas no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais à data vigente, o qual

define os prazos de conservação administrativa aplicável à documentação produzida e recebida pelas autarquias locais

no âmbito das suas atribuições e competências, salvo no caso de, por minha vontade ou por motivo de força maior,

deixarem de  estar  reunidas  as  condições  necessárias  para  a  prossecução  do  meu  processo/requerimento/pretensão

administrativa, sendo que, neste último caso, os referidos dados poderão ser conservados para efeitos de investigação

científica ou histórica ou fins estatísticos, sem limite temporal, desde que anonimizados, pseudonimizados ou cifrados

de forma a deixarem de revestir a natureza de dados pessoais para os efeitos da lei.

Tomei conhecimento de que  a falta de consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais inviabilizará a

análise, instrução e decisão do meu processo/requerimento/pretensão administrativa. 

O Município de Ponte da Barca garante a confidencialidades deste processo e bem assim da documentação recebida e as

informações transmitidas pelo(s) requerente(s) que serão utilizados unicamente no âmbito do referido neste processo e

dentro dos limites estritamente necessários para assegurar o bom processamento e análise do requerido.

Os dados pessoais  cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir  para quaisquer fins de

comercialização  direta  ou  outros  de  natureza  comercial,  incluindo a  definição  de  perfis  ou  para  quaisquer  outras

decisões automatizadas, podendo, no entanto, ser objeto de portabilidade, nos termos do artigo 20.º do Regulamento

Geral de Proteção de Dados.

O Município de Ponte da Barca compromete-se a cumprir o disposto na Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º

58/2019, de 08 agosto), e demais legislação aplicável, bem como a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar,

apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados

pessoais a que tenham tido acesso ou que lhes sejam transmitidas no âmbito deste processo, sem que para tal tenha sido

expressamente autorizada, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para finalidades determinantes de recolha,

abstendo-se de qualquer uso fora do contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. Para mais informação,

consultar a Política de Proteção de Dados Pessoais.

DECLARO AINDA, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22.º do Regulamento Geral de Proteção

de Dados, ter tomado conhecimento que a qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, retificação, de

apagamento  e  de  limitação  do  tratamento  dos  dados  pessoais,  através  de  comunicação  escrita  ao  Encarregado de



Proteção de Dados, pelo correio eletrónico rgpd@cmpb.pt, não comprometendo a licitude do tratamento que entretanto

tenha sido efetuada aos dados, com base no presente consentimento.

Tenho ainda o direito a apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, caso os direitos referidos sejam

violados.

Pelo exposto, DECLARO, para efeitos do regulamento Geral de Proteção de Dados, ter tomado pleno conhecimento e

compreendido devidamente os direitos que me assistem, relativamente aos meus dados pessoais e o teor completo da

presente declaração, tendo prestado livremente e de forma esclarecida, o meu consentimento.

Ponte da Barca,  de  de 

O/A requerente,

________________________________________
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