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REQUERIMENTO SOS19 

Fundo de Emergência Social (FES) 

Apoio Social a Pessoas e Famílias Carenciadas ou em Situação de Vulnerabilidade - COVID19 

(artigo 20.º do Regulamento n.º 285/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2017) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          NISS                                           Data de nascimento                   /                / 

Telefone                                                    E-mail   

 

AGREGADO FAMILIAR 
 

N.º de elementos que compõem o agregado familiar (AF)    

Elementos 
do AF 

Nome Data Nascimento NIF NISS Rendimentos 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

 

Observações 

 

 

 

 

 

APOIO SOLICITADO PARA MITIGAR, SUPRIR OU COLMATAR SITUAÇÕES DE CARÊNCIA E DE 

VULNERABILIDADE OCASIONADAS OU AGRAVADAS PELO SURTO EPIDÉMICO DO NOVO CORONAVÍRUS 

(SARS-COV-2) 
 

3.1. Apoio social previsto no regulamento municipal de apoio social a pessoas e famílias carenciadas ou em 

situação de vulnerabilidade (no domínio da habitação, saúde ou inclusão de pessoa portadora de deficiência): 

       

       Apoio económico para a habitação permanente própria ou arrendada - Tipologia  

       Apoio económico para a promoção do acesso a cuidados de saúde 

       Apoio económico para inclusão dos cidadãos com deficiência 

Processo n.º:_________________/20___ 
Data ____/____/____ 
Atendimento efetuado por: 
_________________________________ 
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3.2 Apoio social não previsto no regulamento municipal de apoio social a pessoas e famílias carenciadas ou em 

situação de vulnerabilidade: 

 

Forma de prestação do apoio: 

       Prestação de bens 

       Transferência Bancária 

       Cheque 

       Numerário 

Nota: Serão solicitados oportunamente os documentos necessários para a instrução do processo e respetiva avaliação. A entrevista é oportunamente 

agendada, no mais curto prazo possível.  
 

 

DECLARAÇÕES SOBRE OUTROS APOIOS E VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES 
 

Declaração sobre outros apoios: 

         Eu, _______________________________________________, declaro, sob compromisso de honra, não beneficiar 

do mesmo tipo de apoio por parte de outras entidades e autorizo os Serviços da Ação Social da Câmara Municipal de 

Silves a aferir a veracidade da informação constante do presente processo. 

         Eu, _______________________________________________, declaro, sob compromisso de honra, beneficiar do 

mesmo tipo de apoio por parte de outras entidades, mas que se afigura insuficiente para colmatar a situação de carência 

e/ou vulnerabilidade, e autorizo os Serviços da Ação Social da Câmara Municipal de Silves a aferir a veracidade da 

informação constante do presente processo. 

 

Veracidade das declarações: 

        Eu, _______________________________________________, declaro, sob compromisso de honra, que todas as 

declarações prestadas no âmbito do meu processo de candidatura à atribuição de apoio social ao abrigo do Fundo de 

Emergência Social (FES) correspondem à verdade. Mais declaro estar consciente de que, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de instauração de procedimento criminal, a entrega de documentos falsificados ou a 

prestação culposa de falsas declarações determina a restituição do apoio indevidamente recebido e o impedimento em 

receber quaisquer apoios ou subsídios do Município de Silves, por um período de dois anos. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

         

Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o  

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 

 

PEDIDO DE DEFERIMENTO 

Espera de V. Exa. deferimento.                                                               

Assinatura do Requerente (de acordo com o BI / CC) 

_______________________________________________________________________________        ____/____/20____ 
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ÁREA RESERVADA AO PARECER DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 
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