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CUIDE DO SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO!
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1- Local 

O Voucher Veterinário é utilizável no Hospital Veterinário de São Bento, sito Rua de São Bento nº 358 

A, 1200 Lisboa (contato: 213 972 997). Os utentes terão de se deslocar pelos seus meios, não sendo 

assegurado transporte.

2- Duração 

O Voucher é valido para a data atribuída na marcação prévia efetuada pelos serviços de atendimento 

da Junta de Freguesia da Misericórdia.

3- Documentos a apresentar para a candidatura

- Fotocópia de Comprovativo de Morada (fatura de renda, água, luz, gás);

- Última Declaração de IRS entregue;

- Recibo de Vencimento e/ou Pensão e/ou comprovativo de subsídio auferido;

- Últimos recibos de despesas �xas do agregado familiar (renda da casa, água, luz, passe social, saúde);

- Registo da licença do animal (caso exista, caso não exista e seja comprovada carência, a Junta de 

Freguesia da Misericórdia isenta o registo de pagamento que, no entanto, tem de ser efetuado para 

que seja possível bene�ciar do voucher);



4 - Serviços e Taxas

*O valor  é atribuído consoante escalão de rendimentos

CONSULTAS VACINAÇÃO ESTERILIZAÇÃO
DE GATOS

ESTERILIZAÇÃO
DE GATAS

RENDIMENTOS*

< 557€

[558€ - 724€]

[725€ - 835,50€]

> 835,51€
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ESTERILIZAÇÃO DE
CADELAS 10 – 30 KG

ESTERILIZAÇÃO DE
CADELAS ATÉ 10KG

ESTERILIZAÇÃO
DE CÃES

RENDIMENTOS*

< 557€

[558€ - 724€]

[725€ - 835,50€]

> 835,51€
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a) Nos casos de comprovada carência económica grave (identi�cados pelo serviço de Intervenção 

Social da Junta de Freguesia da Misericórdia), os serviços são isentos de taxa, sendo os custos suporta-

dos pela Junta de Freguesia.

b) O pagamento é efetuado no ato da marcação do serviço pretendido, nos serviços de atendimento  

da Junta de Freguesia;

c) É obrigatório o pagamento da taxa respetiva para assegurar o serviço veterinário pretendido.



5 - Horários e datas 

O horário e as datas são agendadas mediante a disponibilidade do hospital veterinário e facultadas 

pela Junta de Freguesia ao Freguês.

6 – Faltas e Cancelamento da Inscrição

O aviso de falta e/ ou alterações às consultas terão que ser efetuadas com a antecedência mínima de 

24 horas para que possa ser restituído o valor pago ou efetuado o reagendamento de nova consulta.

Caso não se cumpra o prazo das 24 horas sem justi�cação fundamentada a verba não será restituída.

7 – Casos Omissos

Os casos omissos serão avaliados pelos Executivo e pelo Serviço de Intervenção Social da Junta de 

Freguesia da Misericórdia.


