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DESPACHO                                                                                                                         Requerimento n.º ..... 

                              …../…../ 200 ….. 

                            O funcionário, 

                         ……………………. 

……/…../ 200…...  

 

REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE TARIFA SOCIAL OU DE TARIFA FAMILIAR 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 

 
REQUERENTE 

Nome...................................................................................................................................................................... 

Estado Civil ............................................. Profissão .............................................................................................. 

Bilhete de Identidade n.º.........................S.I.C. .............................Data de emissão ........ / ……../ ........ 

Contribuinte Fiscal n.º …………….………....Morada............................................................................... Código 

Postal……….......-…….... Freguesia………………................................Concelho.................................................. 

Telefone ………………......... Fax ……………………....... E–mail …………….......................................................  

Na qualidade de titular do contrato de fornecimento de água n.º .......................................................................... 

datado de……….../….…...../……......, a que respeita o contador n.º……………………..………............................ 

 

PEDIDO 

 
Vem requerer a V. Ex.ª, nos termos e para os efeitos do artigo 70.º do Regulamento do Sistema de 

Abastecimento de Água do concelho da Lousã, pelo período de um ano, a atribuição da: 

 
tarifa social    tarifa familiar 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

Nomes  Grau de 
Parentesco 

Estado 
Civil 

Data de 
Nascimento 

Naturalidade Situação Face 
ao Emprego 

1. Titular      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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RENDIMENTOS DECLARADOS  
 

Rendimentos Montantes Montantes contabilizados como 
despesas 

Montantes Rendimento per 
Capita (R) 

(A preencher pelos 
Serviços) 

Trabalho  Habitação (renda ou prestação)   
 

R = 
 

  Condomínio  

Pensões  Água   

Prestações  Luz   

Subsídio de 
Desemprego 

 Gás   

Subsídio de 
Doença 

 Telefone/Telemóvel   

Bolsas de 
Estudo  

 Transportes:  
- trabalho (passe social ou gasolina ) 

 

Bolsas de 
Formação 

 Saúde  

 
 
 
Total 

 Educação   

Equipamentos   

Equipamentos para deficientes (despesa 
mensal) 

 

Total =  
 

Junta para o efeito os seguintes documentos relativos ao requerente e demais pessoas que com ele 

vivam em economia comum: 

 
     Fotocópia do Bilhete de Identidade ou da Cédula de Nascimento; a)  

     Fotocópia do Cartão de Contribuinte Fiscal; a)  

     Fotocópia do cartão de Beneficiário da Segurança Social; a)  

     Última declaração de IRS e respectiva nota de liquidação ou, na falta da declaração, certidão emitida pelo 

serviço de finanças competente; a)  

     Fotocópia do último recibo de vencimento, no caso de trabalhador por conta de outrem ou últimos recibos 

emitidos, no caso de trabalhador independente ou auto-declaração; a)  

     Documento comprovativo do valor actualizado de qualquer prestação social (pensões, rendimento social 

de inserção, subsídio de desemprego) ou declaração para efeitos de subsídio familiar, ou outro, no quadro 

da Segurança Social; a)  

     Documentos comprovativos de despesas fixas mensais (último recibo de renda, prestação relativa a 

empréstimo, pagamento de pensão de alimentos); a)  

     Declaração da Junta de Freguesia a atestar a composição e a residência do agregado familiar; a)  

     Declaração de doença crónica atestada pelo médico de família, caso se verifique; a)  

     Outros documentos que comprovem a situação de carência económica; a)  

     Fotocópia do cartão de estudante e do comprovativo da matrícula do ano lectivo em curso. b) 

a) Documentos de junção obrigatória para ambos os pedidos de tarifa, sob pena de indeferimento liminar do respectivo pedido. 
b)      Documento de junção obrigatória somente para o pedido de tarifa familiar, sob pena de indeferimento liminar do pedido. 
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DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE 
 

Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são verdadeiras. 

 
……………………….., .......... de ............................... de ................ 

 

O Requerente 

.............................................................................................................. 

N.B.: Preencher o requerimento de forma legível e sem abreviaturas. 

 
Total de documentos entregues pelo requerente: __________ (A preencher pelos Serviços) 

 

AVALIAÇÃO TÉCNICA/PARECER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……../………/………….. 

       O TÉCNICO 

___________________ 

 

 

INFORMAÇÃO DA D.A.F. 
 
……../………/………….. 
 
O CHEFE DE DIVISÃO 

___________________ 


