
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração
EAmb - Esposende Ambiente, EM
Travessa Conde Agrolongo,  nº 10
4740-245 Esposende

Nome

estado civil , residente

, freguesia de , concelho de

, com o nº de telefone/telemóvel / vem, muito respeitosamente, requerer a V.Exª.

o pedido de redução de tarifário em 50% das tarifas de água e/ou águas residuais.

Tarifa Social
Requerimento

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Só poderá ser beneficiário da tarifa social o agregado familiar,  que cumulativamente:

a) Tenha residência permanente no local onde tais serviços são prestados;
b) Esteja recenseado no Munícipio de Esposende;
c) Possua rendimento bruto que não ultrapasse o valor da retribuição mínima mensal (RMM) vingente 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 seja titular de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, para além daquele onde reside.

A aplicação dos tarifários especiais é feita pelo período de um ano, findo o qual deve ser renovada a prova referida
no número anterior, após aviso prévio da entidade gestora, com antecedência de pelo menos 15 dias.

Última  declaração  de  rendimentos  -  IRS,  ou  declaração  da  entidade  patronal  da  qual  deve  constar  a
identificação  do vencimento  ilíquido  e  o  valor  das  contribuições  e  impostos  no ano  anterior.  No  caso
de  não  ter  declaração  de  IRS  deverá  apresentar: Certidão da Repartição de Finanças de como não
apresentou declaração de IRS;

Documentos identificativos dos elementos do agregado familiar - BI/CC e Nº Contribuinte;

Para o efeito, anexa os seguintes documentos:

Último recibo de vencimento, referente aos elementos do agregado familiar que desempenham atividade
profissional;

Documento comprovativo do rendimento social de inserção;

Documentos comprovativos de pensões, reformas;

IMP.176.05

NIF Utilizador nº

Declaração do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social da área de residência, no caso de algum
elemento do agregado familiar auferir subsídio de desemprego, da qual conste o montante recebido, com a
indicação do início e do termo;

Declaração do Centro de Emprego, no caso de algum elemento do agregado familiar se encontrar na
situação de desemprego;

Documento comprovativo das despesas de saúde;

Documento comprovativo dos encargos com a habitação - recibo de renda de casa ou outro;

Declaração das Finanças a comprovar a condição d) do ponto anterior.

Declaração da Junta de Freguesia a comprovar a alinea a) e  b) do ponto anterior;



________________________________

O/A Requerente,

Esposende, _____ de ________________________ de 20___

Pede deferimento.

NOTA:

A EAmb - Esposende Ambiente, EM, reserva-se o direito de requerer os documentos ou esclarecimentos que
considere necessários, para além dos já mencionados.
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Tarifa Social
Requerimento
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:
 
Só poderá ser beneficiário da tarifa social o agregado familiar,  que cumulativamente:
 
a) Tenha residência permanente no local onde tais serviços são prestados;
b) Esteja recenseado no Munícipio de Esposende;
c) Possua rendimento bruto que não ultrapasse o valor da retribuição mínima mensal (RMM) vingente 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 seja titular de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, para além daquele onde reside.
 
A aplicação dos tarifários especiais é feita pelo período de um ano, findo o qual deve ser renovada a prova referida no número anterior, após aviso prévio da entidade gestora, com antecedência de pelo menos 15 dias.
Para o efeito, anexa os seguintes documentos:
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  ________________________________   
O/A Requerente, 
Esposende, _____ de ________________________ de 20___ 
Pede deferimento. 
NOTA:
 
A EAmb - Esposende Ambiente, EM, reserva-se o direito de requerer os documentos ou esclarecimentos que considere necessários, para além dos já mencionados.
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