
 

JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR 
Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100 Salir 

Tel. 289 489 119   -   Fax. 289 489 248 

 

 

 

CARTÃO JOVEM DA FREGUESIA DE SALIR 

PEDIDO DE APOIO 

RECUPERAÇÃO DE CASAS DEGRADADAS OU NOVAS 

 
Nome: ________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Bilhete de Identidade N.º____________ Emitido em ___-___-_____ por: ___________ 

Data de Nascimento:____-____-_______ Naturalidade:__________________________ 

Telefone:_____________ N.º Contribuinte:_______________ Cartão Eleitor n.º ______ 

Estado Civil:________________ Habilitações Literárias:_________________________ 

Profissão:______________________________ E-mail:__________________________ 

Portador do Cartão Jovem da Freguesia de Salir n.º ______________-____ 

 

No âmbito da recuperação de casas degradas ou novas, venho por este meio requerer 

que me seja concedido o apoio previsto tendo em conta que pretendo recuperar / fazer a 

seguinte casa: 

 

Localização:  

N.º Matricial  

N.º Descrição Predial  

N.º Processo Camarário  

Alvará de Construção  

  

 

Declaro que a casa supra referida se destina a habitação própria. 

Mais declaro sob compromisso de honra que as informações que constam neste 

documento são verdadeiras. 

Tomo conhecimento que as falsas declarações ou omissão implicam a anulação do 

benefício, para alem das sanções previstas na lei. 

 

 

 

                                                      Salir, aos ___ de _________________ de _______ 

 

                                                       O Titular 

 

                                                         __________________________________________ 

 

 

 

 



CONFIRMAÇÕES 
 

 

 

 

Está / Não Está de Acordo com o Regulamento em vigor. 

 

Atribua-se o seguinte apoio: 

 

 

Artigo 7.º 

Formas de Apoio aos titulares do Cartão Jovem 

2. No âmbito do apoio à criação ou manutenção de habitação própria permanente, 

visando a fixação de residência na área geográfica da Freguesia de Salir, aos titulares do 

CJFS poderá ser concedido o seguinte apoio: 

2.1. Para obras de recuperação de prédios urbanos degradados ou construção nova, 

propriedade dos titulares do CJFS, é concedido apoio na aquisição de materiais de 

construção até ao montante de € 2 000,00, 

2.2. Excluem -se do âmbito do número anterior todas e quaisquer obras que não tenham 

como fim principal a habitação própria permanente. 

2.3. O apoio será concedido, mediante a apresentação da documentação comprovativa 

da propriedade do prédio objecto das obras, bem como do respectivo licenciamento 

camarário, ou em caso de dispensa daquele, mediante a entrega de memória descritiva 

das obras, tendo o respectivo requerimento para concessão que ser efectuado 

previamente ou no decurso das mesmas sob pena de rejeição. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

Salir, aos ___ de _________________ de _______ 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


