Pedido Inicial:
Renovação:

TARIFÁRIO SOCIAL
DADOS DO REQUERENTE
N.º CIL:

Nome:

Local de Consumo:
Código Postal:

Localidade:

N.º Contribuinte:

Contacto(s):

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS (indique os dados de todos os membros do agregado familiar, com ou sem rendimentos)
Nome Completo

Parentesco

Requerente

------------

Data
Nascimento

Profissão

NIF

Rendimentos Anuais

-------------

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (os documentos mencionados abaixo devem ser anexados obrigatoriamente ao pedido)
Cópia da nota de liquidação do IRS do ano mais recente
Declaração da Segurança Social comprovativa das prestações auferidas por todos os membros do agregado familiar
Cópia NIF ou Cartão do Cidadão do requerente
Prova de Inscrição no Recenseamento Eleitoral
Documento, emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira, comprovativo de que o requerente e, sendo o caso, o seu
cônjuge, não é titular de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, para além daquele onde reside. NOTA: Esse documento
poderá ser obtido na Loja do Ambiente, se o requerente assim o pretender, sendo-lhe disponibilizado equipamento informático no
qual, de forma reservada, poderá digitar a sua senha pessoal de acesso ao Portal das Finanças.

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE

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

/

/

Assinatura:

(A preencher pelos Serviços)

Recebemos do Exmo(a). Senhor(a):
N.º CIL.:

Mod. LA_001/01E

Data:

o requerimento relativo à atribuição do Tarifário Social.

/

/

Funcionário:

INFORMAÇÃO DA LOJA DO AMBIENTE
Cumpre as condições administrativas
Não cumpre as condições administrativas, nos termos do n.º ___ do Artigo 4º do Tarifário

Data: ____ /____ /________

Funcionário:

_______________________________________________

ESPAÇO RESERVADO A DESPACHOS

Tarifário dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água para Consumo Humano, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão
de Resíduos Urbanos.
ARTIGO 4º
1. As tarifas de abastecimento, saneamento e gestão de resíduos serão reduzidos quanto a utilizadores finais domésticos, desde que,
cumulativamente:
a) tenham residência permanente no local onde tais serviços são prestados;
b) estejam recensados no Município da Póvoa de Varzim;
c) o agregado familiar possua rendimento bruto que não ultrapasse o valor da Retribuição Mínima Mensal (RRM) vigente no ano anterior,
multiplicado por 14, acrescido de 1/3 do valor da RMM, por cada pessoa - cônjuge, descendente ou ascendente - que integre o agregado familiar;
d) não sejam titulares de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, para além daquele onde residem.
2. A redução prevista no número anterior concretiza-se através da isenção das tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das tarifas
variáveis do 1º escalão, até ao limite mensal de 15 m3.
ARTIGO 5º
3. A aplicação dos tarifários especiais é feita pelo período de um ano, findo o qual deve ser renovada a prova referida no n.º anterior, após prévio
aviso do Município da Póvoa de Varzim com antecedência de pelo menos 15 dias.

