CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
6090-543 PENAMACOR
Contribuinte nº 506 192 164

PROCESSO
DE
CANDIDATURA
Tarifa Social da Água

Processo nº____________

Data de Entrada: _____/____/____

Requerente: ___________________________________________________________________
Deliberação da Câmara Municipal: _________________________________________________
Data da reunião: ______/____/____

Entrada nº.:________

Reunião da Câmara Municipal de

Data: ____/___/___

______/____/____

Local: ___________________________

Deliberação: __________________________

O Funcionário: ____________________

_____________________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Penamacor

Nome

________________________________________________________________,

(estado

civil)____________, residente em (morada) __________________________________________
______________________________________________________,

concelho

de

Penamacor,

portador do Cartão do Cidadão n.º ____________ válido até _____/___/___, com o número de
telefone/telemóvel ____________________, vem, requerer a Vª. Exª. que lhe seja concedida
a Tarifa Social da Água em vigor no Município de Penamacor constante da Tabela – Água,
Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos, publicada no Diária da República (2ªsérie), nº149,
de 3 de Agosto de 2006, com fundamento no seguinte:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Penamacor, ____ de _____________ de 20____.

O Requerente,

_______________________________________

Anexos: - Boletim de candidatura devidamente preenchido
- Documentos que integram o boletim de candidatura.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
6090-543 PENAMACOR
Contribuinte nº 506 192 164
Leia com atenção antes de preencher
Concessão de TARIFA Social da Água – Tabela de Água, Saneamento e RSU do Município de
Penamacor
1 – Identificação do Requerente
- Nome _______________________________________________________________________
- Data de Nascimento: ____/____/______
-

Bilhete

de

identidade

Naturalidade: ___________________________

nº______________Arquivo_____________Emitido

em

_____/____/_____
- Residência do agregado familiar: _________________________________________________
- Localidade: __________________________
- Telefone: _________________________

Código Postal: __________________________
Telemóvel: _______________________________

2 – Composição do agregado familiar:
Profissão ou
Nome

Parentesco

Idade

ocupação
remunerada

3 – Situação económica do agregado familiar:
Rendimentos anuais: ____________ euros
(Documento comprovativo: declaração de rendimentos, recibo de vencimento, declaração da
Segurança Social ou outro)
4 – Encargos familiares mensais:
- Despesas de saúde: ____________________________________________ euros
- Renda ou prestação de casa: _____________________________________ euros
- Contribuições para regime (s) de segurança social: ____________________ euros
- Impostos:
IRS, IRC, outros:__________________________________________ euros
IMI: ____________________________________________________ euros
5 - Observações
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6 – Termo de Responsabilidade
O requerente assume total e inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exactidão de
todas as informações constantes do presente boletim.
A prestação de falsas declarações implicará o imediato cancelamento do(s) subsídio(s) ou
benefício(s) atribuído(s) e a reposição de todas as verbas já recebidas, sem prejuízo de
eventual procedimento legal.

Penamacor, ____ de ___________________ de _______.

O Requerente

________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
- Requerimento nº __________ de ______/____/_______
- Nome do Requerente: __________________________________________________________
- Local de Residência: ___________________________________________________________
- Admissão ou exclusão da candidatura :
a) Motivo da admissão, se for o caso:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Motivo da exclusão, se for o caso: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Observações: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cálculo da Capitação:
RC* = ( R – (C + H + S + I )) / 12xN
RC = ( ____________- ( _________ + _________ + __________ + _______)) / _____________
RC = _______________________________________________________________
* RC – Rendimento per capita;
R – rendimento bruto anual do agregado familiar;
C – total de contribuições pagas;
H – encargos anuais com habitação;
S – despesas de saúde não reembolsadas;
I – total de impostos pagos;
N – número de pessoas que compõem o agregado familiar.
CM - Capitação mensal do agregado familiar =_________________________________(valor)
Pedido de Tarifa Social concedido se CM < 50% Salário Mínimo Nacional em vigor no ano do
pedido.
Pedido de Tarifa social excluído se CM > 50% Salário Mínimo Nacional em vigor no ano do
pedido.
Salário Mínimo Nacional em ___________= ____________

Tabela – Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos, publicada no Diária da República
(2ªsérie), nº149, de 3 de Agosto de 2006.

Água
Até 2 m3
De 3 m3 a 5 m3
De 6 m3 a 10 m3
Mais de 10 m3
Contador até 15mm
Contador de 15 mm a 20 mm
Contador de mais de 20 mm

Tarifa Social
0.40€
0.45€
0.50€
0.70€
1.90€
3.00€
3.50€

Tarifa Normal
0.46€
0.50€
0.55€
0.75€
2.20€
3.50€
4.00e

Efluente
Por metro cúbico de água

Tarifa Social
0.25€/m3

Tarifa Normal
0.30€/m3

RSU
Tarifa única

Tarifa Social
1.00€

Tarifa Normal
1.50€

Valores pagos pelo requerente nos últimos três processamentos:
Processamento 1 (Meses:_____________e_______________): _________________(valor)
Processamento 2 (Meses:_____________e_______________): _________________(valor)
Processamento 3 (Meses:_____________e_______________): _________________(valor)
Média :__________________(valor)

Documentos que acompanharam o requerimento:
1 – Fotocópia do(s) bilhete(s) de identidade do agregado familiar;
2 – Fotocópia de outros documentos de identificação (cédula, etc.);
3 – Fotocópia do cartão de contribuinte do requerente;
4 – Última nota demonstrativa de liquidação do IRS e respectiva declaração;
5 – Declaração de rendimentos da Segurança Social;
6 – Cópia de documentos comprovativos de pensões auferidas (invalidez, sobrevivência,
alimentos, rendimento social de inserção...);
7 – Cópia do último recibo de vencimento de cada elemento do agregado familiar no activo;
8 – Declaração do Centro Regional de Segurança Social comprovativa do montante, início e
termo do subsídio de desemprego, se for o caso;
9 – Documento comprovativo de inscrição no Centro de Emprego, se for o caso;
10 – Cópia do último recibo de renda ou da declaração anual da entidade bancária
financiadora de empréstimo;
11 – Cópia dos últimos três recibos de água;
12 - Declaração da Junta de Freguesia comprovativa da residência e composição do
agregado familiar;
13 – Parecer da Junta de Freguesia quanto à situação de se tratar ou não de família
carenciada/necessitada.
14 - Outros: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* Ou, se for caso disso, certidão de isenção emitida pelo Serviço de Finanças.
Informação

do

Funcionário:____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
Proposta:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________

Data: _______/____/____
O Funcionário:_________________________________________________

