
 

 Autorizo o envio de notificações para o endereço eletrónico acima indicado. 

REQUERIMENTO 
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de ___________________________ 

 

__________________________________________________________, contribuinte fiscal nº 

________________, residente em ______________________________________________, freguesia 

de _____________________________________________, Concelho de ____________________, 

Código Postal nº _______ - ____ _______________, com o contato de telefone/telemóvel 

________________, endereço de email _____________________________________________, 

solicita a V. Exa o deferimento para a atribuição de Tarifário Especial de Água para: 
 

 Famílias de Menores Rendimentos* 

 Famílias Numerosas com _____ elementos** 

 

*Famílias Numerosas - Agregados familiares com cinco ou mais membros; 
 
**Famílias Menores Rendimentos - famílias cujo agregado familiar beneficia de uma das seguintes 
prestações sociais:  

a) Complemento Solidário para Idosos, Rendimento Social de Inserção, Subsídio Social de 
Desemprego,  
b) 1.º escalão do Abono de Família, Pensão Social de Invalidez; 
c) Pensão Social de Velhice, ou outros utilizadores a sinalizar pelo Município;  
[são considerados ainda em situação de carência económica os clientes finais, cujo agregado 
familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a € 5 808, acrescido de 50 % por cada 
elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10, 
ainda que não beneficiem de qualquer prestação social] 
 

 

Para o efeito deverão os Utilizadores entregar os seguintes documentos:  

A) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;  

B) Cópia da Declaração de IRS do ano anterior (ou Declarações de IRS quando haja lugar a 
apresentação em separado dos rendimentos globais do agregado familiar) ou, na sua ausência:  

i) Certidão emitida pelos Serviços de Finanças do Município de residência que comprove que o 
cliente e o agregado familiar estão dispensados de apresentação da Declaração de IRS;  

ii) Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa das prestações auferidas por todos 
os membros do agregado familiar. 

Notas: O tarifário especial deverá estar refletido na fatura do mês subsequente à comunicação pelo 

Município referida no número anterior.  

A cada data de anuidade da atribuição do tarifário especial, o requerente deverá fazer prova da 

manutenção da qualidade de Famílias de Menores Rendimentos ou Famílias Numerosas, através da 

entrega no Município, do documento referido na alínea B). 

 

Pede deferimento, 

__________________, ____ /____ /______  

 

O(A)Requerente, 

______________________________________ . 


