
DECLARAÇÃO  DA  COMPOSIÇÃO DO  AGREGADO  FAMILIAR

Nome  completo 
Estado  civil:

 Solteiro       Casado/União de Facto     Viúvo          Separado      Divorciado    
Residência
Localidade  Código  postal 
Telefone________________ Telemóvel _____________________ E-mail _________________________________________
B.Identidade/Passaporte nº   Data de emissão ____ /____ /____ Arquivo __________________

Contribuinte nº _____________________________ Nacionalidade _____________________________________________

Declaro  para  efeitos  de 
que  resido  na  morada  indicada  há  anos,  e  que  o  agregado  familiar  residente,  é  constituído  pelas  
pessoas  identifi cadas  na(s)  folha(s)  em  anexo.

Declaro  que  eu  e  qualquer  dos  elementos  do  meu  agregado,  não  possui  em  Lisboa  ou  Concelhos  limítro-
fes,  habitação  própria,  arrendada  ou  barraca,  e  também  não  é  titular  ou  coabitante  autorizado  de  outro  
fogo  de  habitação  social.

Declaro  ter  conhecimento  que  a  prestação  de  falsas  declarações  acarretará  a  anulação  de  todo  o  proc-
esso  e  posterior  desocupação  nos  termos  do  Despacho  n.o  88/P/96,  aplicável  à  habitação  municipal.

Em 

a) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 

b) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 

Identifi cação  da  família  residente

Continua

ASSUNTO:  Habitação/Agregado familiar
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Continuação

Lisboa,  de  de .

O  funcionário, O  declarante,

c) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 

d) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 

e) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 

 f) Nome  completo 
Data  de  nascimento  /  /   Estado  civil 
Bilhete  de  Identidade  n.o   em  /  /   Arquivo  de 
Naturalidade 
Nacionalidade 
Parentesco  com  o  requerente  Nível  de  instrução 
Profi ssão 
Entidade  patronal 
Rendimento  mensal  líquido/vencimento 
Tempo  de  residência  na  habitação  Data  de  fi xação  na  habitação 
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