
 
 

 
 

          
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR PARA ATRIBUIÇÃO DE CABAZ DE PÁSCOA 2023 
 

 
Os documentos solicitados são relativos a todos os elementos do agregado familiar: 

 

Ficha de inscrição datada e assinada 

Declaração de Consentimento datada e assinada 

Nº Cartão de Cidadão, Nº de Contribuinte, Nº de Segurança Social 

Documentos comprovativos de todos os rendimentos/ apoios sociais auferidos pelo agregado 

familiar: 

Recibos de vencimento (fevereiro ou março) 

Se empregada doméstica, entregar extrato de remunerações e declaração sob compromisso 

de honra com o valor médio auferido mensalmente) 

Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa da ausência de rendimentos 

(março) 

Pensões (Velhice, Invalidez, Pensão de Sobrevivência, Complemento por dependência, etc.) 

- Declaração enviada pela segurança social com valor anual 

Prestações Sociais (Abono de família, Subsídio de desemprego e social de desemprego, 

Rendimento Social de Inserção, Complemento Solidário para Idosos, Prestação Social para a 

Inclusão, Complemento da PSI, Baixa Médica, etc.) 

- Declaração emitida pela segurança social com valor mensal (março) 

Pensão de Alimentos do/a progenitor/a ou fundo de garantia 

- Regulação do poder parental ou declaração emitida pela segurança social com valor 

mensal no caso de receber fundo de garantia. 

Caso não exista: Declaração sob compromisso de honra a confirmar a situação exposta. 

Bolsa de estudo / estágio 

- Declaração da entidade formadora ou contrato de estágio 

Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento 

- Declaração da MatosinhosHabit com valor do apoio ao arrendamento ou ausência do 

mesmo (março). 

Válido para famílias residentes em habitações arrendadas que não sejam habitação social. 

Última declaração do IRS 

(de todos os contribuintes elegíveis) 



 
 

 
 

 

 

Documentos comprovativos das despesas fixas mensais (com datas de fevereiro ou março 

2023) 

Recibo de renda 

Comprovativo de pagamento da amortização da habitação 

Recibo da luz 

Recibo da água 

Recibo do gás 

Recibo de telefone 

Recibo de internet/TV 

Recibo de despesas de educação (Creche/Infantário, ATL, etc.) 

Declaração da farmácia com a média do valor gasto mensalmente 

Recibo do valor gasto com transporte público (com NIF) 

Outros documentos que considere relevantes para a candidatura 

 


