
NOVIDADE ! Viagens com entrada em Armamar

mais informações no Setor de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Armamar

viagens a realizar entre março e maio de 2021
QUANDO DECORRE?

podem candidatar-se cidadãos com 55 anos de idade ou mais (reformados/pensionistas, ou não)
A QUEM SE DESTINA?

O QUE É?
O INATEL 55+ é dinamizado pela Fundação Inatel que proporciona programas de alojamento para 5 noites em regime de 
pensão completa, em hotéis da rede INATEL espalhados pelo país, e atividades de lazer diversificadas.

COMO E ONDE ME CANDIDATO?
Na Câmara Municipal de Armamar, Setor de Desenvolvimento Social, dia 11 de janeiro, para candidatos do Muni-
cípio (sujeito a agendamento prévio pelo telefone 254 850 800);
Nos serviços do INATEL de 04 e 15 de janeiro de 2021 

Os interessados devem fazer-se acompanhar dos seguintes documentos:
a) cartão de Cidadão ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte; 
b) nota liquidação de IRS 2019 (para efeitos de cálculo de escalão de rendimentos e comprovativo de morada fiscal);
c) caso não exista Nota de Liquidação de IRS, para efeitos de comprovativo de morada fiscal, deverá ser apresentada 
declaração emitida pela Autoridade Tributária que o ateste; 
d) 1ª folha do Modelo 3 do IRS, no caso de necessidade de comprovar agregado familiar ou dependentes; 
e) documento com o número de identificação bancária (IBAN), para beneficiários do 1º escalão, para efeitos de reem-
bolso;
f ) documento comprovativo do grau de incapacidade para destinatários e acompanhantes com necessidades especiais, 
nos casos aplicáveis;
g) para destinatários com necessidade de apoio por acompanhante menor de 55 anos, documento médico comprovati-
vo dessa necessidade;
h) Visto de permanência ou autorização de residência em Portugal, para cidadãos estrangeiros elegíveis (de acordo com 
o Regulamento Específico do Programa INATEL 55+.pt); 
i) No caso dos destinatários dispensados da apresentação de declaração de IRS, ao abrigo do Artigo 58º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, deverá ser entregue declaração emitida pela Entidade Tributária 
que ateste essa isenção, assim como a apresentação de documentos que atestem os rendimentos que auferem.

CANDIDATURAS DIA 11 DE JANEIRO !


