
CHECK LIST VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Documentos de Identificação

- Para todos os elementos do agregado (dados do BI ou CC)

- Verificar validade (se apresentados em papel)

Declaração de IRS + Nota de liquidação

- Última declaração de IRS (2017)

- Modelo 3 + anexos: confirmar valores declarados + código rendimentos + anexo + ano

- Nota de liquidação: confirmar morada + valor rendimentos + ano

Elementos que exercem atividade laboral

- 3 últimos recibos vencimento + datas + tipo e valor do rendimento + morada do empregado

Reformados

- Comprovativo de todas as reformas e pensões auferidas no ano corrente (pensões de sobrevivência, complemento solidário idosos) pelas diferentes entidades (SS, CGA, …)

- Data + valores (com ou sem CSI) + morada referida

Desempregados

- Extrato de remunerações emitido pela Seg. Social (histórico de descontos)

- Declaração da Seg. Social, referindo se aufere alguma prestação social

- Data documento + data último desconto + tipo de desconto + valores declarados

Beneficiários do RSI

- Declaração emitida pela Seg. Social com referência ao valor auferido e respetivo agregado

- Data documento + composição agregado + percentagem atribuída + conferência de valores

Estudantes

- Comprovativo de frequência de estabelecimento de ensino + data + ano letivo

Menores sob tutela judicial

- Cópia da sentença de regulação das responsabilidades parentais

Família Monoparental

- Documento comprovativo do valor de pensão auferido ou declaração sob compromisso de honra

- Data do documento + valor + conteúdo + comparação com a tutela

Comprovativo de tempo residência no Porto (mais de 3 anos)

- Atestado de residência emitido pela JF + data + conteúdo

Contrato de arrendamento

- Carimbo da AT ou modelo da AT relativo à comunicação do arrendamento + Último recibo de renda

- Legalidade dos documentos + datas + valores + prazo arrendamento

Comprovativo inexistência de bens imóveis

- Certidão emitida pela AT, para todos os elementos do agregado (se maiores) + data + conteúdo

Pagamento através de transferência bancária

- Documento comprovativo do NIB /IBAN com identificação do titular da conta

Apoio para habitação própria

- Caderneta predial do imóvel de que é proprietário

- Documento comprovativo do valor da prestação mensal do empréstimo bancário com designação do tipo de empréstimo

Documentos complementares (quando aplicável)

- Comprovativo da idade do senhorio, se o recibo for manual e o senhorio tiver mais de 65 anos

- Se o recibo for emitido por outra pessoa que não seja o senhorio que consta do contrato de arrendamento, deve ser apresentado documento comprovativo da legitimidade 
para emitir o recibo (p.ex. procuração, caderneta predial, habilitação de herdeiros)
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