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REDUÇÃO DE TARIFAS
Requerimento para a concessão do benefício

PEDIDO INICIAL

Carência Económica

RENOVAÇÃO

Dimensão do Agregado Familiar _________________

Famílias Numerosas

REQUERENTE
Nome ___________________________________________________________________________________________________________________
Rua, Avenida,etc. ___________________________________________________________________________________ N.º ou Lote____________
Andar ______ Localidade ____________________________________ Cod. Postal ________- ____ _____________________________________
Telefone ______________________ e-mail ___________________________________________________________ NIF _____________________
Cliente N.º ______________________ Leitura do Contador _________________________ m3
AGREGADO FAMILIAR (Todos os membros residentes com o/a requerente, com ou sem rendimentos)
Nomes Completos

Parentesco

Data de Nascimento

NIF

Titular

Os seus dados pessoais são recolhidos para uso dos SMAS Almada, no âmbito das suas atribuições, constantes do artigo 1. º, do Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas
Residuais (RAASAR), aprovado pela Assembleia Municipal de Almada, em sessão ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2011, e serão objeto de tratamento com vista à execução do
assunto apresentado pelo requerente.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Carência Económica
Declaração de IRS, do último ano fiscal, comprovando os rendimentos e a dimensão do agregado familiar.
Declaração de liquidação de IRS do último ano fiscal (confirmação de residência).
Na ausência (justificada) da declaração de IRS, outro documento que comprove os rendimentos e atestado da Junta de Freguesia que confirme a composição do agregado familiar e
residência.
Comprovativo das despesas habituais indispensáveis, nomeadamente com saúde (doenças crónicas) e habitação. (Facultativo)
Famílias Numerosas
Declaração da Composição do Agregado Familiar (Portal das Finanças/ Dados Agregado IRS/ Consultar Agregado Familiar/ Comprovativo).
Comprovativo da Morada Fiscal (Portal das Finanças/ Todos os Serviços/ Documentos e Certidões/ Pedir Certidão/ Domicilio Fiscal)
Na Ausência de acesso ao Portal das Finanças, apresentar Atestado da Junta de Freguesia que confirma a composição do agregado familiar e residência.

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE
Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são verdadeiras. Tomo conhecimento de que as falsas
declarações ou omissões implicam a anulação do benefício, para além das sanções previstas na lei.
Data ___ / ___ / ________

Assinatura ___________________________________________

CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA
A JUNTA DE FREGUESIA de ______________________________________________________________, confirma a residência e a composição do
agregado familiar de: ___________________________________________________________________________________________
Data ___

/ ___ / ________

(Nome completo)

Assinatura e selo em uso na Junta ___________________________________________

Recebemos do(a) Sr.(a) __________________________________________________________________________________________________ ,
Cliente N.º _________________________ o requerimento relativo à Redução de tarifas.
Data ___ / ___ / ________

O Funcionário _________________________________________________________

REDUÇÃO DE TARIFAS - ANEXO
REDUÇÃO DE TARIFAS - UTILIZADORES CARÊNCIA ECONÓMICA
Qual é o beneficio?
Isenção das tarifas fixas e das tarifas variáveis até ao consumo de 5 m3 mensais.
Quem pode requerer?
Os titulares do contrato – utilizadores domésticos que se encontrem em situação de carência económica.
O que é preciso para requerer?
Preencher o formulário* próprio para a “Redução de Tarifas”, e juntar:
> Declaração de IRS, do último ano fiscal, comprovando os rendimentos e a dimensão do agregado familiar.
> Declaração de liquidação de IRS do último ano fiscal (confirmação de residência).
> Na ausência (justificada) da declaração de IRS, outro documento que comprove os rendimentos e atestado da Junta de Freguesia que
confirme a composição do agregado familiar e residência.
> Comprovativo das despesas habituais indispensáveis, nomeadamente com saúde (doenças crónicas) e habitação. (Facultativo)
Onde pode requerer?
Por email para geral@smasalmada.pt
Nas Juntas de Freguesia do Concelho, nos Espaços Cidadão ou na Sede dos SMAS.

REDUÇÃO DE TARIFAS - FAMÍLIAS NUMEROSAS
Qual o beneficio?
Os escalões de consumo são ajustados, em função do agregado familiar com cinco ou mais membros.
Quem pode requerer?
Os titulares do contrato – utilizadores domésticos com agregados de cinco ou mais membros.
O que é preciso para requerer?
Preencher o formulário* próprio para a “Redução de Tarifas”, e juntar:
> Declaração da Composição do Agregado Familiar (Portal das Finanças/ Dados Agregado IRS/ Consultar Agregado Familiar/ Comprovativo).
> Comprovativo da Morada Fiscal (Portal das Finanças/ Todos os Serviços/ Documentos e Certidões/ Pedir Certidão/ Domicilio Fiscal)
> Na Ausência de acesso ao Portal das Finanças, apresentar Atestado da Junta de Freguesia que confirma a composição do agregado
familiar e residência.
Onde pode requerer?
Por email para geral@smasalmada.pt
Nas Juntas de Freguesia do Concelho, nos Espaços Cidadão ou na Sede dos SMAS.
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