Circular nº 1/2012

Emissão de Cartões para o Ano 2013 (Beneficiários SAMS/QUADROS)

Em virtude de se estar a aproximar a data para o envio dos cartões para o ano 2013,
vimos, pela presente, relembrar os documentos a apresentar.

1. Conjuges



Cópia do cartão de utente do SNS, sem a sigla S;
Caso se verifique a situação de descontar/usufruir de qualquer outro
subsistema de saúde, seguros de saúde incluídos, desde que suportados
pela entidade patronal, terá, obrigatoriamente, de apresentar cópia do cartão
de beneficiário do mesmo.
(Se até à presente data já apresentou os documentos solicitados, por favor
considere sem efeito).

2. Descendentes
2.1. Entre os 18 e os 24 anos inclusive, (de acordo com a última alteração ao
Regulamentos do SAMS/QUADROS):




Comprovativo da frequência de um estabelecimento de ensino (cópia de
declaração, cartão, certidão, etc), ou,
Certidão do centro de emprego onde conste a respectiva inscrição;
Declaração da Segurança Social comprovativa da situação contributiva.

* 2.2.Mais de 25 anos:



O que se indica em 2.1.;
Autorização de débito anual, para garantir a transferência de 50€ mensais.

*Aprovação mediante decisão casuística.

3. Ascendentes
3.1. Beneficiários actuais (com cartão em 2012):
3.1.1. Fotocópia do documento postal comprovativo dos valores anuais da pensão
de reforma e/ou da de sobrevivência, enviado aos pensionistas pela
Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações ou outras, recepcionados no
inicio de 2013;
3.1.2. Cópia do cartão de utente do SNS. Caso o cartão tenha a sigla S ou esteja a
descontar/usufruir de qualquer outro subsistema de saúde terá,
obrigatoriamente, de apresentar cópia do cartão de beneficiário do mesmo.

Com os melhores cumprimentos,

O Conselho Directivo

Lisboa, 18 de Setembro de 2012
Notas:

1. Agradecemos o envio até 15 de Novembro de 2012, dos documentos referidos nos
pontos 1. e 2.1., para o nº de Fax 213 581 849 a/c – SAS /Emissão de Cartões ou
através do email: luzia@snqtb.pt

