
DOCUMENTAÇÃO PARA SOLITAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PRÓTESES 

DENTÁRIAS, ÓCULOS E/OU SUPLEMENTOS ALIMENTARES: 

 

Para aquisição dos respectivos materiais o Usuário deverá apresentar: 
 
 1. A relação de TODAS as pessoas que residam em seu domicílio, incluindo os menores de 18 
anos, definindo, assim, seu grupo familiar, através do preenchimento de formulário sócio 
econômico. 
 
2. Cartão SUS de TODOS os membros que fazem parte do grupo familiar (residem na mesma 
casa); 
 
3. A documentação comprobatória de residência fixa.. Caso algum dos moradores não possua 
comprovante de residência em seu nome, qualquer outro residente que possua deverá fazer uma 
declaração de próprio punho informando que este também reside no imóvel, datada e assinada 
pela mesma e mais 2 (duas) testemunhas.  
 
4. Receita preenchida por oftalmologista do SUS, com no máximo de 6 meses (em caso de 
óculos);  
Declaração de dentista da Unidade de Saúde mais próxima de sua casa informando a 
necessidade de prótese, quantidade de dentes (caso prótese dentária); 
Declaração de enfermeiro ou médico informando a necessidade dos materiais de curativos e 
fraldas, informando PATOLOGIA e quais materiais são necessários, bem como, quantidade);  
 
5. A documentação comprobatória de renda de TODOS os membros que residem com a família, 
maiores de 18 anos: (Carteira de trabalho ou cópia do Contra-cheque  referente ao último mês de 
salário recebido, mesmo os que estão desempregados. ).  
 Para os que estão atualmente desempregados: original e cópia da CTPS atualizada.  Caso a 
pessoa não tenha CTPS, deverá apresentar uma declaração de próprio punho de ausência de 
CTPS, datada e assinada pela mesma e mais 2 (duas) testemunhas maiores de 18 anos  
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e outros benefícios: a cópia 
do extrato de rendimentos atualizado fornecido pelo INSS (disponibilizado pelo site da 
Previdência Social) ou cópia do cartão do benefício e extrato do banco com o valor do beneficio, 
referente ao último mês de recebimento;  
Aposentados e pensionistas da administração pública: cópia de contracheque referente ao 
último mês de recebimento.  
Para os trabalhadores do mercado informal, autônomos e profissionais liberais: declaração de 
próprio punho informando a atividade desempenhada e o valor bruto mensal auferido, datada e 
assinada pelo trabalhador e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18 anos.  
 
 

Para a aquisição dos benefícios, TODAS documentações solicitadas devem ser entregues; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO SÓCIO ECONOMICO 
Nome completo do Solicitante: 

Nº Rg:  Nº Cartão SUS: Data de Nascimento: 

 
 

  

Endereço: Bairro: 

Telefones para 
contato: 

 

O imóvel é: 
Próprio 
(        ) 

Próprio – 
Financiado 

(        ) 

Alugado 
(        ) 

Valor do Aluguel: 
R$: ______ 

Outros 
(        ) 

Família 
Cadastrada no 
CADÚNICO da 
assistência 
Social? 

(        ) SIM 
(        ) NÃO 

Se sim, recebe algum benefício? Qual? 
 
(        ) Bolsa Família 
(        ) Programa do Leite 
(        ) Bpc 

 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR (pessoas que residem com o candidato - incluir também o 
nome do candidato requerente e crianças): 

NOME IDADE PARENTESCO ESTADO CÍVIL ESCOLARIDADE O QUE FAZ 
(ATIVIDADE) 

RENDA 
R$ 

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL DE RENDA FAMILIAR BRUTA:   

1) A Renda bruta da família terá que ser devidamente comprovada, conforme documentação exigida no Termo de 

Participação.  

2) Todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de residência, cópia da 

Identidade e CPF e documentos cópia e original da comprovação de renda. Para menores de 18 anos apresentar a 

cópia da Certidão de Nascimento 

 

 

Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras. Declaro ainda que estou ciente de 

toda a documentação necessária e que a falta de documentação ou a omissão de informações implicará no 

indeferimento dos benefícios, não cabendo revisão ou recurso. 

 

___________________________________________              ___/____/2019 

Assinatura do requerente (ou do responsável)                         Data 


