
1 Candidatura Nº. 2 Período

3 Tipo de agregado

4 Matriz da habitação arrendada
Distrito 5 Tipologia da habitação arrendada
Concelho

Freguesia 6 Afectação
Artigo

Fracção 7 Código SIG

8 Localização

-

9 Data de celebração do contrato ou contrato-promessa de arrendamento

10 Valor da renda mensal €

11 NIB para depósito da subvenção

12 Localização especial do locado, caso exista 15 Anexos Apresentados
Nº. 1 do Art. 13º do DL 43/2010, de 30/Abril 1 - Candidatos

2 - Dependentes
13 Área da habitação (m2) 3 - Ascendentes

14 Assoalhadas sem janelas para o exterior

16 Contrato de arrendamento

17 Contrato de promessa de arrendamento

18 Último recibo de renda (caso se aplique)

19 Comprovativo de localização especial numa das áreas previstas nas alíneas a) e b) do nº. 1 art. 13º do DL 43/2010,
emitido pela Câmara Municipal (caso se aplique)

20 Planta da habitação e/ou Caderneta Predial (caso se aplique)

21 NIF do Candidato que submeteu a Candidatura

22 Data de Recepção da Candidatura

FORMULÁRIO

Jovens em Coabitação

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

Dados gerais

Isolado Jovem Casal

Encerramento da Declaração

alínea b)

Documentos Digitalizados Apresentados

alínea a) Qt.

ppmesquita
Typewritten Text
Para efeitos de candidatura deve ser utilizado o formulário eletrónico!

ppmesquita
Typewritten Text

ppmesquita
Typewritten Text

ppmesquita
Typewritten Text

ppmesquita
Typewritten Text

ppmesquita
Typewritten Text



23 NIF

24 Nome

25 Domicílio fiscal

-

26 Data de nascimento 27 Estado civil

28 Profissão

29 Nº Identificação Segurança Social (NISS)

30 Telefone Fixo 31 Telemóvel

32 Email

33 Grau de incapacidade no caso de portador de deficiência %

34 Grau de parentesco com os outros candidatos

35 Grau de parentesco com os dependentes

36 Grau de parentesco com os ascendentes

ANEXO 1 - CANDIDATO

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

Candidato

Dados pessoais

NIF e Nome dos Candidatos Parentesco

NIF e Nome dos Ascendentes

NIF e Nome dos Dependentes Parentesco

Parentesco

Nº. Candidatura: ____________



ANEXO 1 - CANDIDATO

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

37 Rendimentos referentes ao ano de

38 Data de início da actividade 39 Nº. de meses

40 Trabalho dependente - Rendimento bruto (401) €

41 Gratificações não atribuídas pela entidade patronal - Tributação autónoma (402) €

42 Rendimento auferido por agentes desportivos (403) €

43 Pensões de alimentos (406) €

44 Rendas temporárias e vitalícias (407) €

45 Vendas de mercadorias e produtos (401) €

46 Prestações de serviços de actividades hoteleiras, restauração (402) €
e bebidas

47 Outras prestações de serviços e outros rendimentos (inclui Mais-Valias) (403) €

48 Propriedade intelectual (Rendimentos abrangidos pelo art. 58º do (404) €
EBF - parte não isenta)

49 Rendimentos de actividades financeiras (Códigos CAE iniciados por (405) €
64, 65 ou 66)

50 Serviços prestados por sócios a sociedades de profissionais do (420) €
Regime de Transparência Fiscal

51 Rendimentos prediais imputáveis à actividade (421) €

52 Rendimentos de capitais imputáveis à actividade (422) €

53 Vendas de produtos (409) €

54 Prestações de serviços e outros rendimentos (inclui Mais-Valias) (410) €

55 Subsídios à exploração (411) €

56 Rendimentos ilíquidos provenientes da actividade desportiva (501) €

57 Mais-Valias na alienação de parte social (601) €

58 Ganhos suspensos correspondentes à transmissão da totalidade do (602) €
património

59 Resultado líquido do exercício (401) €

60 Rendimentos ilíquidos provenientes da actividade desportiva €

IRS - Modelo 3

Rendimentos 

ANEXO A

ANEXO B

(1101)

ANEXO C

Nº. Candidatura: ____________



ANEXO 1 - CANDIDATO

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

61 Remunerações do pessoal das missões diplomáticas e consulares (401) €

62 Remunerações do pessoal ao serviço de organizações estrangeiras (402) €
ou internacionais

63 Lucros derivados de obras ou trabalhos das infra-estruturas comuns NATO (403) €

64 Recebimentos em capital de importâncias despendidas pelas entidades (404) €
patronais para regimes de segurança social

65 Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação - isenção (407) €
dependente de reconhecimento prévio - Trabalho Dependente

66 Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação - isenção (408) €
dependente de reconhecimento prévio- Rendimentos Profissionais

67 Remunerações auferidas no desempenho de funções integradas em (409) €
missões de carácter militar

68 Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação - isenção (410) €
não dependente de reconhecimento prévio - Rendimentos profissionais

69 Rendimentos da propriedade intelectual isentos parcialmente - Art. 58.º do EBF

(501) € (504) €

(502) € (505) €

(503) € (506) €

70 Trabalho dependente (401) €

71 Remunerações públicas (402) €

72 Trabalho independente (403) €

73 Comerciais e industriais (404) €

74 Agrícolas, silvícolas ou pecuários (405) €

75 Direitos da propriedade intelectual (406) €

76 Rendimentos referentes ao ano de

77 Data de início da actividade 78 Nº. de meses

79 Científicos € 82 Sistema previdencial €

80 Culturais € 83 Segurança Social €

81 Desportivos € 84 Outros sistemas €

85 Montante €

ANEXO J

Rendimentos dos últimos 6 meses

Bolsas e Prémios Prestações Compensatórias

Bolsas, Prémios e Prestações compensatórias

ANEXO H

Nº. Candidatura: ____________



ANEXO 1 - CANDIDATO

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

Declaro ...

86 Que tenho ou irei ter (contrato-promessa de arrendamento) residência permanente na habitação S N
referente a esta candidatura.

87 Que esta residência é ou irá ser (contrato-promessa de arrendamento) o meu domicílio fiscal, ou que,
não o sendo, já solicitei ou irei solicitar (contrato-promessa de arrendamento) à DGCI a sua
actualização para esta residência. S N

88 Que não sou proprietário ou arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fracção habitacional
e que tal condição se verifica com os respectivos dependentes que integram a candidatura. No caso
da existência de contrato-promessa de arrendamento, a condição de não arrendatário não é aplicável. S N

89 Que não sou parente ou afim do senhorio da habitação objecto da candidatura, na linha recta ou na
linha colateral. S N

90 Que os rendimentos declarados correspondem à verdade. S N

91 Que os dados declarados relativos aos ascendentes correspondem à verdade.
(só para candidatos que insiram informação sobre os ascendentes) S N

92 Que a renda declarada corresponde à verdade. S N

93 Que a tipologia declarada da habitação corresponde à verdade. S N

94 Que sou titular do contrato de arrendamento objecto da candidatura e que este foi celebrado ao abrigo
do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), constante do  título I da Lei n.º6/2006, de 27 de
Fevereiro, ou do regime transitório previsto no seu  título II do capítulo I, ou que sou titular do
contrato-promessa de arrendamento de acordo com o modelo aprovado por portaria. S N

95 Que não beneficio de qualquer subsídio ou de outra forma de apoio público à  habitação ou, tendo-o,
solicitarei o seu cancelamento caso me seja atribuída subvenção ao abrigo deste Programa. S N

96 Que tomei conhecimento que devo comunicar ao IHRU no prazo de 15 dias úteis qualquer alteração
da composição do meu agregado ou do facto de alguns dos jovens com quem coabito ter deixado
de residir na habitação objecto da candidatura. S N

97 Que autorizo o IHRU a confirmar os dados recolhidos junto da Direcção-Geral dos Impostos, do
Instituto de Segurança Social ou de outras entidades que estejam relacionadas com as informações
por mim prestadas. S N

98 Sob compromisso de honra que todos os dados apresentados correspondem à verdade. S N

99 Comprovativo de identificação

100 Comprovativo do grau de incapacidade (caso se aplique)

101 Declaração de IRS (caso se aplique)

102 Declaração de início de actividade ou contrato de trabalho (caso se aplique)

103 Declaração da entidade pagadora ou recibos do Modelo 6 (caso se aplique)

104 Comprovativo de bolsa científica (caso se aplique)

105 Comprovativo de bolsa cultural (caso se aplique)

106 Comprovativo de bolsa desportiva (caso se aplique)

107 Comprovativo de prestação do sistema providencial (caso se aplique)

108 Comprovativo de prestação do subsistema de solidariedade da Segurança Social (caso se aplique)

109 Comprovativo de prestação de outros sistemas de protecção social obrigatória (caso se aplique)

Dados declarativos

Documentos Digitalizados Apresentados

Nº. Candidatura: ____________



Dependente

110 NIF 111 Nº Identificação Segurança Social (NISS)

112 Nome

113 Domicílio fiscal

-

114 Data de nascimento

115 Profissão

116 Grau de incapacidade no caso de portador de deficiência %

117 Comprovativo de identificação

118 Declaração de autorização do dependente e comprovativo do grau de incapacidade (caso se aplique)

Documentos Digitalizados Apresentados

ANEXO 2 - DEPENDENTES

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

Dados pessoais

Nº. Candidatura: ____________



Ascendentes

119 NIF 120 Nº Identificação Segurança Social (NISS)

121 Nome

122 Indicação se o ascendente aufere o rendimento social de inserção (RSI) S N

123 Estado civil 124 NIF cônjuge ou equiparado

125 Rendimentos €

126 Comprovativos de identificação do ascendente e cônjuge/equiparado (caso exista)

127 Declaração de autorização e comprovativo dos rendimentos do ascendente e cônjuge/equiparado (caso exista)

ANEXO 3 - ASCENDENTES

CANDIDATURA PORTA 65 - JOVEM

Dados pessoais

Documentos Digitalizados Apresentados

Nº. Candidatura: ____________




