
Regulamento para Atribuição da Tarifa Social e tarifa Familiar (Água, Saneamento e Resíduos Sólidos) 

(Regulamento nº 263/2015) 

 
Documentos que devem acompanhar o requerimento 

Tarifa Social (assinale com um X os documentos entregues) 
1. Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e cartão de contribuinte; ____ 

2. Última Declaração de IRS ou Declaração de Isenção emitida pelos Serviços de Finanças; ____ 

3. Certidão emitida pela Repartição de Finanças comprovativa da existência ou não de bens imóveis, propriedade dos membros do agregado familiar; ____ 

4. Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos pelos elementos do Agregado Familiar que se encontrem a exercer atividade profissional remunerada, relativa 

aos 2 últimos meses anteriores à candidatura; ____ 

5. Recibos de pensões (de velhice, de invalidez, alimentos – incluindo pensões provenientes do estrangeiro) relativos aos 2 últimos meses anteriores à candidatura; ____ 

6. Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa da prestação de Rendimento Social de Inserção (caso seja beneficiário(a)); ____ 

7. Declaração comprovativa da prestação do Subsídio de Desemprego; ____ 

8.   Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa de rendimentos ou da ausência, relativo a todos os elementos do agregado familiar com idades superiores a 

18 anos; ____ 

9. Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência onde sejam mencionados o tempo de residência no Concelho de Tondela e a composição do agregado 

familiar; ____ 

10. Comprovativos das despesas de saúde, devidamente acompanhado pelo respetivo relatório clínico; ____ 

11. Outros documentos solicitados pela autarquia, sempre que se considere necessário para a análise do processo. ____Quais: ___________________________________ 

 

Tarifa Familiar (assinale com um X os documentos entregues) 
1. Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade; ____ 

2. Última Declaração de IRS ou Declaração de Isenção emitida pelos Serviços de Finanças; ____ 

3. Atestado de residência e de composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia da área de residência; ____ 

4. Declaração emitida pela Segurança Social comprovativa de rendimentos ou da sua ausência, relativo a todos os elementos do agregado familiar com idades superiores 

a 18 anos. ____ 



Regulamento para Atribuição da Tarifa Social e tarifa Familiar (Água, Saneamento e Resíduos Sólidos) 

(Regulamento nº 263/2015) 

 
Identificação do titular do Contrato 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________________________ Código Postal: __________-______ 

Descrição na Conservatória do registo Predial de: ______________________________________________________________________ nº: __________________ 

Artigo matricial nº: __________________________________ 

 

Identificação do Agregado Familiar  
Nome Data de Nascimento Parentesco Nº do cartão de 

Cidadão/Bilhete 
de Identidade 

Número de 
Identificação Fiscal 

Rendimentos do ano 
________ 

      
      
      
      
      
      
      
      

Número de Membros do Agregado Familiar:  Total de Rendimentos:  
Termo de Responsabilidade 

O(s) abaixo assinado(s) titular(es) do contrato de fornecimento de água, saneamento e resíduos sólidos candidata(m)-se nos termos do regulamento nº 

263/2015 aos benefícios constantes no referido regulamento. 

Declara(m), sob compromisso de honra que, são verdadeiras as informações constantes deste requerimento e a autenticidade da informação constante dos 

documentos comprovativos que anexam. 

Data: ____ de ______________________ de _______                                   O(s) titular(es) do contrato: _____________________________________________ 


