
FUNDO DE EMERGÊNCIA E APOIO SOCIAL

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA
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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

............................................................

O Funcionário

11 Ocupação

Empregado       Profissão: .................................................................................................................................................................................

Desempregado Estudante Aposentado

Exposição do PedidoB

Vem requerer a V.ª Ex.ª a atribuição do:

01 Fundo de Emergência e Apoio Social



assinatura
01 02O Requerente : ....................................................................................................................................... Data: ..............................................

Declaro para os devidos e legais efeitos e sob compromisso de honra, que as declarações prestadas no âmbito da presente candidatura 
correspondem à verdade dos factos e que:
- Resido há mais de um ano no Concelho;
- Não usufruo, ou qualquer outro elemento do meu agregado familiar, de outros rendimentos para além dos declarados;
- E que me obrigo, por esta forma, a respeitar integralmente o exposto nas Normas de atribuição do Fundo de Emergência e Apoio Social
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O presente formulário preenchido na sua totalidade;

Documentação a ApresentarE

Apresentação de cópia traçada do cartão de Cidadão e do Número de Identifiocação Fiscal de todos os elementos do 
agregado familiar, com a menção “Autorizei a reprodução exclusiva para efeitos de candidatura ao Fundo de 
Emergência e Apoio Social”;

Apresentação de cópia do último recibo de vencimento de todos os elementos do agregado familiar dos meses de 
novembro ou dezembro de 2020, ou seja, deve ser entregue o recibo onde não conste o subsídio de natal/décimo 
terceito mês; 

Comprovativo de rendimentos da situação atual à data da candidatura (recibo de vencimento, declaração de prova da 
situação de desemprego ou outros); Caso não existam rendimentos, deverá fazer prova através de entrega de 
declaração do Instituto de Segurança Social;

Atestado da Junta de Freguesia a comprovar a composição do agregado familiar e residância;

* Agregado familiar – Agregado familiar: o conjunto de pessoas que vivam habitualmente em regime de comunhão de mesa e habitação.
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Pedido de DeferimentoD

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC

assinatura
A candidatura ao Fundo de Emergência e Apoio Social será remetido ao Município de Odemira, pelo e-mail 
accao.social@cm-odemira.pt ou entregue no Balcão de Informação, quando possível, devendo para o efeito o candidato 
apresentar os seguintes documentos:

Apresentação de cópia das despesas correntes (recibo da renda de casa ou comprovativo da prestação mensal de 
crédito à habitação, eletricidade, água e gás) do mês que reporte a situação atual. 
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Apresentação da Ficha de Eleitor da Junta de Freguesia por forma a comprovar a residência no território há mais de 
um ano;

NIB da conta bancária do requerente
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