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Queira munir-se dos seguintes documentos no seu pro ximo encontro  

dia ………………………………… às ………………….. com ……………………………… 
 
 
Documentos oficiais  A transmitir  
Autorizaçao de estadia   
Ultima declaraçao de impostos   
 
Documentos gerais  
Seguro de doença   
 Decisão de subvençao de seguro de doença   
Contrato de aluguer + ultimo recibo   
Proprietario (juros hipotecarios)   
Extrato do registo predial   
Contrato de seguro de casa - ultimo recibo   
Contrato de seguro RC - ultimo recibo   
Librete do/dos carros   
Extrato de todas as contas bancarias (3 meses)   
Extrato de todas as contas postais (3 meses)  
Outros contratos de seguros   
Extrato de l ‘OP   
 
Situaçao familiar  
Convençao de separaçao (con homologaçao do juiz)   
Julgamento de divorçio   
Decisão ORAPA   
Pensoes alimentares   
 
Situaçao financeira   
Ficha de salario (+ conjuge / combino)   
Participaçao do desemprego (+ conjuge / combino)   
Outros rendimentos do conjuge / combino / filhos   
Abonos de familia / Abonos de formaçao   
Renda AI – PC   
Renda AVS - PC   
Renda LPP   
Renda de seguro acidente   
Indemnizaçao diaria e perda de salario (APG)   
Decisoes de bolsa / emprestimo de honra   
 
Situaçao profissional  
Contrato de trabalho / apprendizagem   
Carta de demissão   
Curriculum vitae recente   
Decisão de fim de dereito ao fundo de desemprego   
Inscriçao no fundo de desemprego   
 
Situaçao medica  
Atestado médico recente   
Pedido AI o decisão AI   
 
Documentos internos p/ assinar   
Procuraçao geral (FO-052)   
Procuraçao bancaria (FO-051)  
Introduçao do pedido de ajuda social, direitos e deveres  
dos beneficiàrios (FO-021)   
Procuração caixa de compensação AVS (FO-053)  
Cessação convencional (AVS-AI-PC-desemprego-doença-acidente) (FO-058)  
Cessação (FO-055)   
Cessação caixa doenças (FO-054)  
Procuração AI   
Retroactivo AI   
Retroactivo PC   



  

 

 

 

Eu abaixo assinado/a, deposito hoje um pedido de ajuda social junto da comuna de 

…………………….. Comprometo-me a fornecer os documentos mencionados, para mim e todos 

os membros da minha familia , no serviço social de Martigny, até ai dia ……………….. 

 

 

Tomo nota que estes documentos sao necessarios ao exame da minha situaçao global e 

permitirao nomeadamente determina a meu direito a ajuda social. Tomei conhecimento das 

consequencias da minha obrigaçao de transmitir esta informaçoes, pela entrega do documento 

"Introduçao do pedido – Direitos e deveres dos beneficiarios". 

 

 

Art. 12 da lei sobre integraçao e ajuda social  : 

A pessoa deve fornecer as informaçoes completas sob re a sua situaçao e autorizar as 
instancis a pedir informaçoes sobre si. 

 

 

 

 

 
Local e data : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
Requerente de ajuda social ……………………………. Conjuge ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


