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Documentos necessários para a instrução do processo de candidatura:  

 

a)  Bi lhete de Ident idade ou Cartão de Cidadão do candidato e do seu 

representante legal ou famil iar  responsável ,  quando necessár io;  

b)  Car tão de Contr ibuinte do candidato e do seu representante legal  ou 

famil iar  responsável,  quando necessár io;  

c)  Car tão de Benef ic iár io da Segurança Socia l do candidato;  

d)  Car tão de Utente do Serviço Nac ional de Saúde ou de Subs is tema a 

que pertença;  

e)  Dec laração médica comprovat iva da s ituação c lín ica do c l iente e 

respetiva terapêut ica administrada;  

f )  Documentos comprovat ivos dos ú lt imos três meses da ex is tênc ia de 

despesas f ixas mensais (despesas com medicamentos de uso permanente e 

renda de casa ou prestação devida pela aquis ição de habitação própr ia e 

permanente) ;  

g)  Úl t ima dec laração de IRS e respet iva nota de l iqu idação;  

h)  Dec laração anual de pensões, ou na ausência de rendimentos, uma 

dec laração comprovativa da Segurança Soc ia l;   

i )  Comprovativo dos rendimentos prediais  ou a Dec laração de 

Compromisso de Honra de não ex is tênc ia de rendimentos predia is;  

j )  Cadernetas pred ia is atual izadas ou a Dec laração de Compromisso 

de Honra de não ex istênc ia de bens imóveis ;  

k ) Dec laração de ex istênc ia de capita is ou outro s bens mobi l iár ios e 

dos seus rendimentos ou a Dec laração de Compromisso de Honra de não 

ex ist irem; 

l)  Outros documentos do candidato e, nos casos considerados 

necessár ios , dos seus famil iares.  

 

§  Único: Os documentos nas a líneas f ) ,  g) ,  h) ,  i ) ,  j )  e k) ,  para  a f requênc ia 

das respostas soc ia is  de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domici l iár io , são 

necessár ios  para todos os membros do agregado fami l iar  

 

 


