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DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO 
 

1 Comprometo-me a, em qualquer momento e quando solicitado(a), visando a 
comprovação das declarações relativas a informação fiscal, bancária e contributiva, nos 
termos do disposto no artigo 14.º, nº1, do Decreto-Lei n.º70/2010, de 16 de Junho, 
entregar declaração de autorização à Divisão de Educação, Saúde e Acção Social  
(DESAS)  da Câmara Municipal de Alcácer do Sal  ( CMAS ) para solicitarem: 
 

a) À Direcção-Geral de Contribuições e Impostos e Instituto de Informática, 
informação sobre património imobiliário detido,  a situação fiscal e os 
rendimentos declarados de cada elemento do agregado familiar, incluindo eu 
próprio; 

b) Ao Banco de Portugal a indicação das entidades bancárias ou financeiras onde 
eu e os elementos do meu agregado familiar tenham outras contas bancárias ou 
outras aplicações financeiras e a obter das respectivas entidades toda a 
informação patrimonial relevante, relativa a saldos de contas à ordem, a prazo ou 
de outros valores imobiliários de que cada elemento do agregado familiar seja 
titular ou co-titular; 

c) Ao Instituto da Segurança Social, informação sobre a situação prestacional e 
contributiva de cada elemento do agregado familiar, incluindo eu próprio. 

 
2 Tenho conhecimento que a falta da entrega da mencionada declaração de 
autorização, quando exigida e no prazo concedido para esse efeito, constitui causa de 
suspensão do procedimento de atribuição ou do pagamento da bolsa de estudo em curso, 
com perda do direito à prestação até entrega da declaração de autorização exigida, de 
acordo com o disposto no artigo 14.º, n.º 2, do Decreto Lei nº 70/2010, de 16 de Junho. 
 
3  Autorizo à Divisão de Educação Saúde e Acção Social  ( CMAS ) a obterem 
directamente das restantes entidades detentoras da informação relevante para a 
verificação da condição de recursos, todas as informações que  sejam consideradas 
necessárias à comprovação das declarações de rendimentos prestados no requerimento 
de bolsa de estudo. 
 
4 Todos os termos aqui atestados, manifestados de forma livre, específica e inequívoca, 
são feitos no âmbito e para os efeitos decorrentes do Decreto Lei nº 70/2010, de 16 de 
Junho, que estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em 
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conta na atribuição de apoios sociais, nomeadamente apoios no âmbito da acção social 
escolar no ensino superior, caducando tais termos com o indeferimento do requerimento 
ou com o término da atribuição da prestação de bolsa de estudo, não podendo os 
mesmos ser revogados sem o consentimento expresso da Divisão de Educação Saúde e 
Acção Social da CMAS, sob pena da suspensão do procedimento de atribuição ou do 
pagamento das prestações em curso, com a respectiva perda do direito às prestações 
atribuídas. 
 
5 Assinatura do Estudante candidato a bolsa de estudo  
 
 
( nome completo )____________________________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da presente página 
 

Mais declaro: A minha situação tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
 
                                  ___________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
 
 
 

6 Assinatura dos restantes elementos do agregado familiar de ( nome do estudante ) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
( nome completo )________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante_______________ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da página que precede. 
 

Mais declaro: A minha situção tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
                                  ________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
 
 
 
( nome completo )________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante_______________ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da página que precede. 

Mais declaro: A minha situção tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
                           _________________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
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( nome completo )________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante_______________ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da página que precede. 
 

Mais declaro: A minha situção tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
                                  ________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
 
 
 
( nome completo )________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante_______________ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da página que precede. 

Mais declaro: A minha situção tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
                           _________________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
 
 
 
( nome completo )________________________________________________________ 
 
Nº de Estudante_______________ 
 
Declaro que subscrevo integralmente a declaração constante da página que precede. 

Mais declaro: A minha situção tributária e contributiva está regularizada �/não está regularizada � 
 
Data___/___/___ 
                           _________________________________________________________________________ 
                                              Assinatura do próprio conforme documento de identificação civil válido 
 
 
 
 

    


