
 

REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DA TARIFA 

1) Familiar                2) Social 

Contrato n.º_________________   Leitura: _________________ 

- Pedido inicial 

- Confirmação  * 

Nome (titular do contrato) ______________________________________________________________________________ 

Morada _____________________________________________________________________________________________ 

Freguesia ________________________________________________________ Telefone____________________________ 

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILAR 

Nomes Completos Parentesco Data Nascimento N.° Fiscal Contribuinte 
    

    

    

    

    

    

    

    

Deverá apresentar a declaração de IRS ou, na sua falta justificada, declaração para efeitos de subsídio familiar, ou outro. no quadro da 
Segurança Social. A composição e a residência do agregado deverão ser atestadas pela Junta de Freguesia, a indicar no verso, ou. em 
alternativa, apresentação da Demonstração de Liquidação de IRS dos seus elementos. 

* Em caso de alteração da composição do agregado, este deverá ser atestado pela Junta de Freguesia, a indicar no verso, ou, em alternativa, 
apresentação da Demonstração de Liquidação de IRS dos seus elementos. 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE 

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

Data ___/___ /_____    Assinatura _______________________________________________ 

B.I. N.° _____________  Data de Emissão ____/____ /____ 

 

Recebemos do(a) Sr.(a)_________________________________________________________________________________ 

o requerimento relativo à atribuição da Tarifa Familiar  1) 
 Social     2) 

Data ___/___ /_____      O Funcionário_____________________________________ 

Deverá apresentar a declaração de IRS ou, na sua falta justificada, declaração para efeitos de subsidio familiar, ou outro. no quadro da 
Segurança Social. A composição e a residência do agregado deverão ser atestadas pela Junta de Freguesia, a indicar no verso, ou, em 
alternativa, apresentação da Demonstração de Liquidação de IRS dos seus elementos. 

* A Confirmação deverá efectuar-se durante os meses de Maio e Junho. Em caso de alteração da composição do agregado, este deverá ser 
atestado pela Junta de Freguesia. a indicar no verso. 



 

CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

 

A JUNTA DE FREGUESIA de ___________________________________ confirma a residência e a 
composição do agregado familiar de; 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(Nome completo) 
 
 
Data _____/_____ /_______      ________________________________ 

            (Assinatura e selo em uso na Junta) 
 
 
 

 

Reservado aos Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


