Departamento de Ação Social

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL

Apresente todos os documentos aplicáveis e atualizados, referentes a todos os membros do
agregado familiar, designadamente:
a) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade e documento com o número de identificação fiscal
(NIF);
b) Tratando-se de cidadão estrangeiro deve apresentar passaporte ou cartão de cidadão e
documento de autorização de residência em território português;
c) Comprovativo de residência;
d) Tratando-se de menores, confiados ao abrigo da regulação das responsabilidades parentais,
deve o/a requerente fazer prova de que os/as menores estão a seu cargo;
e) Declaração do IRS do último ano fiscal, acompanhada da respetiva nota de liquidação, onde
constem todos os elementos do agregado familiar ou certidão de isenção emitida pelos Serviços de
Finanças, caso o requerente não esteja legalmente obrigado à entrega da declaração de IRS;
f) Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos pelo agregado familiar,
designadamente: documento comprovativo de todos os rendimentos e prestações auferidas e
documento comprovativo do valor da pensão de alimentos a menores ou, na falta deste e em casos
excecionais, declaração sob compromisso de honra do valor auferido;
g) Documentos comprovativos das despesas elegíveis, designadamente: renda habitacional, crédito
habitacional, saúde, educação, pensões de alimentos e despesas relativas a consumo de água, luz e
gás (obtidos a partir da média mensal dos últimos três meses);
h) Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada perante as finanças do candidato;
i) Declaração emitida pela Repartição de Finanças comprovativa de que os membros do agregado
familiar respetivo não possuem nenhum dos bens enunciados no artigo 3.º alínea f);
j) Documento comprovativo de encargos financeiros resultantes da aquisição de automóvel para
fins laborais;
k) Declaração emitida pela Agência de Qualificação, Emprego e Trabalho de Angra do Heroísmo,
nos casos em que algum dos membros do agregado familiar se encontre numa situação de
desemprego.
→ Orçamento descritivo do apoio ao qual candidata.

