
 

              REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DA TARIFA  

 

          Familiar        Social       Jovem 

Cliente Nº _______________  Leitura: ______________ 

 - Pedido Inicial 

 - Confirmação: De 2 em 2 anos 

 

Nome (titular do contrato) _______________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________________ 

Freguesia _______________________________________                               Telefone ______________________________ 

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (Apenas para Tarifa Familiar) 

Nomes Completos Parentesco Data Nascimento Nº Fiscal Contribuinte 

    

    

    

    

    

    

    

    

Tarifa Familiar: 
1) Declaração de Rendimento IRS, em vigor, comprovando a dimensão do agregado familiar 

2) Confirmação do domicílio fiscal  
Nota: Consideram-se membros do agregado familiar todos os residentes com domicílio fiscal no local do consumo 

Tarifa Social: 
         1)      Comprovativo: Complemento Solidário para Idosos; Rendimento Social de Inserção; Subsidio Social de Desemprego; 1º Escalão 
de abono de Família; Pensão Social de Invalidez; ou: 

         2)    Agregado familiar, residente no mesmo domicílio fiscal, não ultrapasse uma vez e meia o valor anual da retribuição mínima 

garantida (14 meses): 
- IRS e Nota de liquidação, de todos os membros do agregado familiar   

- Comprovativo do domicilio fiscal/local de consumo (quando aplicável) 

Tarifa Cartão Jovem Municipal: 
- Aplica-se aos portadores do Cartão Jovem Municipal, com capacidade para celebrar contratos 

 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE 

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

 

 

Data  ____ / ____ / ____  Assinatura ____________________________________________________________ 

Documento de identificação nº _____________________ emitido em ____ / ____ / ____ válido até ____ / ____ / ____ 

 

 

 

 

 

 

 

Recebemos do(a) Sr(a) ___________________________________________________________________ o requerimento 

relativo à atribuição da Tarifa Familiar   Social       Jovem 

 

Data ____ / ____ / ____                            O Funcionário _______________________________________________________ 

 



 
 

 

CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA  

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de ________________________ confirma a residência de 

_____________________________________________________ (Nome completo), portador do B.I. 

nr. ______________, emitido em ___ / ___ / ___  

 

Data ____/ ____ / ____  _______________________________________ 

     (Assinatura e selo em uso na Junta) 

 

 

Reservado aos Serviços 
 

 

Conferidos os documentos apresentados pelo utente, verifica-se que estão em conformidade com os 

requisitos necessários à atribuição da Tarifa Familiar com agregado de  pessoas. 

 

O funcionário  ____________________________________________________ 

 

 

OBS:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Nota: 

 Incompatibilidades para atribuição de tarifa social 

- Ter contrato noutro local de consumo 

- Mudança de titularidade do contrato sem comprovativos de que o anterior titular deixou de residir no local de consumo 

- Ter contrato anterior com divida aos SMAS 

 

Incompatibilidades para atribuição de tarifa cartão jovem municipal 

- Ter contrato noutro local de consumo 

- Mudança de titularidade do contrato sem comprovativos de que o anterior titular deixou de residir no local de consumo 

- Ter contrato anterior com divida aos SMAS 

 


