
ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES NA URBANIZAÇÃO DA CEICEIRA

 Ficha de Inscrição

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Func.º

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

Estado Civil:

Morada:

Código postal  -  Freguesia  Concelho

SITUAÇÃO HABITACIONAL
(marcar X ou número no quadrado correspondente

Respostas

TIPO DE ALOJAMENTO

Como e onde habita? Descreva a situação.

 Vive em prédio ou moradia em estado

TIPO DE OCUPAÇÂO

É inquilinno

É sub-locatário

Vive em casa emprestada

Vive em casa emprestada por familiares

Vive coabitando com familiares

Vive em habitação de função

Outra situação

Indique qual

INDICE DE OCUPAÇÃO

Número  de quartos da casa

Número de pessoas a residirna casa

CONDIÇÕES HIGIÉNICAS DE HABITAÇÃO

A casa onde habita

     não tem instalações sanitárias

     tem instalações sanitárias incompletas

     tem instalações sanitárias completas

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.1.4

1.4.2

1.4.3

Bom

Razoável

Mau

A preencher pela Comissão
Municipal de Habitação

Fração C, do Lote N.º 17

Fração D, do Lote N.º 7



2 SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA E FAMILIAR A preencher pela Comissão
Municipal de Habitação

2.1 Composição e rendimentos do agregado familiar
    Indique no quadro seguinte os membros do agregado familiar que vão residir na habitação pretendida

AGREGADO FAMILIAR

1.

Nome    Parentesco  Profissão Rendimentos

Vencimento
anual

ilíquido

Outros
rendimentos

anuais

Total
dos

rendimentos

Data de
nascimento

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOTAIS ...................

2.2 Se paga renda de casa indique o montante, justificando com recibo

2.3 Se é casado ou equiparado, indique a data de constituição do casal



Declaro, por minha honra, que respondi ao inquérito com veracidade tendo conferido o seu preenchimento.

O concorrente Data

 /  /

ÁREA DE RESIDÊNCIA ACTUAL E LOCALIZAÇÃO
DO EMPREGO

Respostas

O candidato não habitana área do município

de Monchique

Um dos conjuges trabalha na área do município

Os dois conjuges trabalham na área do município

 O candidato habita no concelho de Monchique

SITUAÇÕES ESPECIAIS

É funcionário municipal

Faz parte do Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários

de Monchique

Tem no seu agregado familiar pessoas que sofram de

deficiência física ou intelectual comprovada por atestádo

médico

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

4.1

4.2

4.3

A preencher pela Comissão
Municipal de Habitação

Valor de oferta pela compra da fração €


Servidor
D:20161129150642+00'00'
D:20161129150642+00'00'
ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES NA URBANIZAÇÃO DA CEICEIRA
 Ficha de Inscrição
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal 
de Monchique
A preencher pelos serviços
Registo de entrada n.º 
 / 
 Liv.º 
Func.º 
IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Estado Civil:
Morada:
Código postal 
 - 
 Freguesia 
 Concelho 
SITUAÇÃO HABITACIONAL
(marcar X ou número no quadrado correspondente
Respostas
TIPO DE ALOJAMENTO
Como e onde habita? Descreva a situação.
 
 
 
 Vive em prédio ou moradia em estado
 
 
 
 
TIPO DE OCUPAÇÂO
É inquilinno
É sub-locatário
Vive em casa emprestada
Vive em casa emprestada por familiares
Vive coabitando com familiares
Vive em habitação de função
Outra situação 
Indique qual
 
 
INDICE DE OCUPAÇÃO 
Número  de quartos da casa
Número de pessoas a residirna casa
 
CONDIÇÕES HIGIÉNICAS DE HABITAÇÃO
A casa onde habita 
     não tem instalações sanitárias
     tem instalações sanitárias incompletas
     tem instalações sanitárias completas         
1.
  
1.1
1.1.1
 
 
 
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
 
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
 
 
 
1.3
1.3.1
1.3.2
 
1.4
 
1.1.4
1.4.2
1.4.3 
Bom 
Razoável
Mau
A preencher pela Comissão Municipal de Habitação
Fração C, do Lote N.º 17
 
Fração D, do Lote N.º 7
 
2 SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA E FAMILIAR
A preencher pela Comissão Municipal de Habitação
2.1 Composição e rendimentos do agregado familiar
    Indique no quadro seguinte os membros do agregado familiar que vão residir na habitação pretendida
 
AGREGADO FAMILIAR
Nome				   Parentesco	 Profissão					Rendimentos
Vencimento
anual
ilíquido
Outros 
rendimentos
anuais
Total 
dos 
rendimentos
Data de
nascimento
TOTAIS ...................
2.2 Se paga renda de casa indique o montante, justificando com recibo
 
 
2.3 Se é casado ou equiparado, indique a data de constituição do casal
Declaro, por minha honra, que respondi ao inquérito com veracidade tendo conferido o seu preenchimento.
 
         
 
         O concorrente                                                               Data
 / 
 / 
ÁREA DE RESIDÊNCIA ACTUAL E LOCALIZAÇÃO 
DO EMPREGO
Respostas
O candidato não habitana área do município
de Monchique
 
Um dos conjuges trabalha na área do município
Os dois conjuges trabalham na área do município
 
 O candidato habita no concelho de Monchique
 
SITUAÇÕES ESPECIAIS
É funcionário municipal
Faz parte do Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários 
de Monchique
Tem no seu agregado familiar pessoas que sofram de 
deficiência física ou intelectual comprovada por atestádo 
médico
3.
  
3.1
 
   
3.1.1
3.1.2
 
3.2
 
 
4.1
4.2 
 
4.3  
A preencher pela Comissão Municipal de Habitação
Valor de oferta pela compra da fração
€
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