Instruções de preenchimento:

Preencher apenas células assinaladas a cinzento.

GESTÃO SOCIAL

Matriz de Classificação e Seleção dos Candidatos a Habitação Pública
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome *
Morada
Freguesia

Concelho

Telefone(s)

COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Nome

Idade

N.º de elementos do agregado familiar

Parentesco

Est. Civil

Profissão

Vencimento

Habilit. Liter.

(*) Nome do Titular do Pedido

Pontuação Parcial

2. CARACTERIZAÇÃO DO FOGO
2.1. Com instalação(ões) sanitária(s) no interior **

2.7. Dispõe de água canalizada

2.2. Com sanita no interior

2.8. Captação local de água (poço ou furo)

2.3. Com banheira / base de chuveiro na casa

2.9. Dispõe de água quente

(interior e/ou exterior)
2.4. Com banheira / base de chuveiro no exterior

2.10. Dispõe de eletricidade

[Responder "Não" se em 2.3 a resposta for "Não"]

2.5. Saneamento para fossa sética

2.11. Construção em risco de ruína ou em
avançado estado de degradação

2.6. Saneamento Básico - coletor público

2.12. Sem cozinha ou situada no exterior

(**) Por "instalações sanitárias" entende-se que o alojamento dispõe de compartimento específico com equipamento(s) sanitário(s), designadamente sanita, lavatório e banheira ou base de
chuveiro com água quente canalizada.

Pontuação Parcial

3. TEMPO DE RESIDÊNCIA E DE TRABALHO E ANTIGUIDADE DO PEDIDO DE HABITAÇÃO

Pontuação Parcial 3.1.

3.1. Tempo de residência no concelho
Inferior a 8 anos

Entre 8 a 12 anos

Mais de 12 anos
Pontuação Parcial 3.2.

3.2. Tempo de permanência na habitação atual
Inferior a 3 anos

Entre 6 a 10 anos

Entre 3 a 6 anos

Mais de 10 anos
Pontuação Parcial 3.3.

3.3. Tempo de trabalho no concelho
Inferior a 6 anos

Entre 6 a 10 anos

Mais de 10 anos
Pontuação Parcial 3.4.

3.4. Antiguidade do pedido de habitação
Inferior a 2 anos

4. TIPO DE ALOJAMENTO

Entre 2 a 4 anos

Mais de 4 anos
Pontuação Parcial

(escolher apenas uma das opções, do ponto 4.1. ao 4.7.)

4.1. Alojamento em risco de ruína ou em avançado estado de degradação
4.2. Estrutura provisória ou inadequada para habitação (anexo, casa de ilha, barraca, viatura, contentor, etc…)
4.3. Parte de edificação (parte de casa, quarto com cozinha e inst. sanitárias comuns, pensão, instituição, etc.)
4.4. Coabitação
4.5. Casa arrendada
4.6. Casa emprestada
4.7. Outras situações

Descrição:
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5. VÍNCULO À HABITAÇÃO EM CASO DE ARRENDAMENTO
5.1. Contrato de arrendamento

Verificação / apresentação

5.2. Recibo de renda

Verificação / apresentação
Pontuação Parcial

6. MOTIVO DO PEDIDO DE HABITAÇÃO (escolher apenas uma das opções, do ponto 6.1. ao 6.3.)
6.1. Falta de condições de habitabilidade / salubridade
6.2. Desadequação do alojamento por motivos de limitação da mobilidade
6.3. Sobreocupação do espaço (***) e/ou ocupação de parte da casa
6.4. Dívidas de renda / incumprimento do pagamento da prestação

N.º de meses / mensalidades

6.5. Valor da renda / prestações mensais

€

(***) Desajustamento da tipologia à dimensão do agregado familiar.

Pontuação Parcial

7. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

Pontuação Parcial 7.1.

7.1. Tipo de Família (escolher apenas uma das opções, do ponto 7.1.1. ao 7.1.7.)
7.1.1.

Família com pelo menos 1 elemento com idade igual ou superior a 55 anos

7.1.2.

Família com menores e com pelo menos 1 elemento com idade igual ou superior a 75 anos

7.1.3.

Monoparental

7.1.4.

Monoparental com menores ou nuclear com mais de 2 dependentes a cargo

7.1.5.

Monopessoal

7.1.6.

Monopessoal com idade igual ou superior a 55 anos

7.1.7.

Outros tipos de família
Pontuação Parcial 7.2.

7.2. Bonificação por Violência Familiar (preencher quando aplicável)
Vitimização por violência familiar comprovada

Pontuação Parcial 7.3.

7.3. Incentivo à escolaridade
Família com dependentes em idade escolar ou com maiores de idade a frequentar estabelecimento de ensino

Pontuação Parcial 7.4.

7.4. Deficiência e doença (preencher quando aplicável)
N.º de elementos do agregado familiar

7.4.1.

Pessoas com deficiência

7.4.2.

Pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 60%

7.4.3.

Pessoas com doenças crónicas comprovadas

1

2 ou +

7.5. Beneficia de algum subsídio ou benefício fiscal?
Qual?

7.6. Algum elemento do agregado familiar é proprietário, coproprietário, herdeiro ou usufrutuário ou
promitente comprador de imóvel, fração habitacional ou lote de terreno edificável, em qualquer
parte do território nacional?
Especificação:

7.7 Tem carro próprio?
Especificação da marca, modelo e ano:
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DOCUMENTOS A ENTREGAR NA ESPAÇO MUNICIPAL
De cada um dos elementos do agregado familiar:
1. Bilhete de identidade ou Cartão do Cidadão
2. Cartão de Contribuinte
3. Cartão de Eleitor
4. Recibo de Vencimento
5. Cartão da Segurança Social
6. Comprovativo de frequência de estabelecimento de ensino ou formação profissional
7. Declaração da Segurança Social (se estiver desempregado)
8. Comprovativos do valor de prestações sociais
(RSI, Subsídio de Desemprego, Pensão de Reforma, Abonos, etc…)
9. Outros

Relativos à situação habitacional:
10. Recibo de renda do mês anterior
11. Contrato de arrendamento
12. Declaração sob compromisso de honra e documento comprovativo da Autoridade
Tributária / Finanças (quando aplicável), atestando que nenhum elemento do
agregado familiar é proprietário, coproprietário, herdeiro ou usufrutuário ou
promitente comprador de imóvel, fração habitacional ou lote de terreno edificável,
em qualquer parte do território nacional e que, cumulativamente, nenhum elemento
do agregado familiar recebe quaisquer rendimentos de bens imóveis.

Dia

Mês

Ano

DATA

ASSINATURA DO CANDIDATO
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