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CRECHE / PRÉ-ESCOLAR 
 
 

Criança 
 

▪ Boletim de Nascimento ou Cartão de Cidadão; 

▪ Boletim de Vacinas; 

▪ NISS – Número Identificação Segurança Social; 

▪ Número de contribuinte; 

▪ Número de utente; 

▪ Declaração Médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais; 

▪ Prescrição médica no caso de dieta especial ou alteração à ementa;  

▪ 2 fotografias (tipo pass); 

▪ Exibição de Bilhetes de Identidade ou Cartão de Cidadão de todas as pessoas com quem o 

utente está autorizado a sair. 

 
Pais/ Encarregados de Educação: 
 

 
▪ Bilhete de Identidade ou Cartão Cidadão; 

▪ Número de Contribuinte; 

▪ Número de utente; 

▪ Declaração de I.R.S. do ano civil anterior ao da inscrição e respetiva Nota de Liquidação; 

▪ Recibos de vencimentos de cada elemento do agregado familiar referente aos últimos 3 meses;  

▪ Recibo de renda de casa ou comprovativo (Declaração bancária) da prestação de crédito para 

habitação permanente; 

▪ Comprovativo de despesas de transporte em caso de utilizar transporte público para o emprego; 

▪ Em caso de doenças crónica, documentos comprovativos das despesas com medicação, 

acompanhados por declaração médica que comprove a referida situação; 

▪ Regulação do Poder Paternal, no caso de pais separados; 

▪ Comprovativos de outros certificados de receita auferida pelo agregado familiar: Subsídio de 

desemprego, Subsídio de doença, maternidade, parentalidade, Rendimento Social de Inserção, 

Pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de idêntica 

natureza, rendas temporárias ou vitalícias, prestações a cargo de companhias de seguros ou de 

fundos de pensões e as pensões de alimentos; 

▪ Caso o(s) Encarregado(s) de Educação(s) se encontre(m) em situação de desemprego, 

deverá ser entregue o Comprovativo dessa situação assim como o respetivo subsídio; 

▪ Caso se considere necessário, e se verifique a existência de outros dependentes no agregado 

familiar, deverá ser apresentado documento comprovativo emitido pela Junta de Freguesia; 

 

Contactos: 256 915 819 / 918874323 
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