Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis

Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis

Documentos dos elementos do agregado familiar necessários para

Documentos dos elementos do agregado familiar necessários para

inscrição no Serviço de Apoio Domiciliário

inscrição no Serviço de Apoio Domiciliário

•

Cartão Cidadão ou Bilhete de Identidade;

•

Cartão Cidadão ou Bilhete de Identidade;

•

Cartão de Contribuinte - NIF;

•

Cartão de Contribuinte - NIF;

•

Cartão de Beneficiário da Segurança Social - NISS ou de outro

•

Cartão de Beneficiário da Segurança Social - NISS ou de outro

Subsistema;

Subsistema;

•

Cartão utente do SNS ou Subsistema;

•

Cartão utente do SNS ou Subsistema;

•

Despesas com saúde e com a aquisição de medicamentos de uso

•

Despesas com saúde e com a aquisição de medicamentos de uso

continuado em caso de doença crónica.
•

Declaração médica atualizada referindo o estado de saúde e

continuado em caso de doença crónica.
•

medicação crónica;
•

Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de

medicação crónica;
•

transporte da zona de residência;
•

•

Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação

Declaração médica atualizada referindo o estado de saúde e

Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de
transporte da zona de residência;

•

Renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação

própria e permanente, comprovativo do IMI, comprovativo de valor do

própria e permanente, comprovativo do IMI, comprovativo de valor do

condomínio;

condomínio;

Declaração de IRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos

•

Declaração de IRS, respetiva nota de liquidação e outros documentos

comprovativos da real situação do agregado tais como recibo da

comprovativos da real situação do agregado tais como recibo da

pensão e ou vencimento do último mês.

pensão e ou vencimento do último mês.

•

Cópia do BI/CC do representante legal, quando necessário

•

Cópia do BI/CC do representante legal, quando necessário

•

Declaração de autorização de consulta de processo individual/uso de

•

Declaração de autorização de consulta de processo individual/uso de

imagem/informatização de dados pessoais

imagem/informatização de dados pessoais
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