A preencher pelos Serviços:
Entrada n.º:_________/20_____ Data: _____/_____/_______
Primeira vez ____

Renovação____ (assinalar com um X)

Candidatura:_________/20____

Edoc n.º:___________/20_____

Processo Individual n.º: _________/20____

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA TARIFA “SOCIAL” E TARIFA “FAMÍLIAS NUMEROSAS”
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mafra
1

Nome: __________________________________________________________________________________
NIF: ___________________________ Domicílio Fiscal (Freg.):______________________________________
BI/CC: __________________/_________ Validade: ____________ Estado Civil: _______________________
Morada: _________________________________________________________________________________
Localidade: ______________________ Freguesia: _________________ Código Postal: __________-_______
Tel/Tlm: ___________________________ E-mail:______________________________@ _______________
Situação perante o trabalho/ atividade profissional: _______________________________________________
Vem requerer a V/ Exa, que lhe seja concedido o benefício da (colocar um X na opção)
TARIFA SOCIAL
TARIFA FAMÍLIA NUMEROSA
Identificação dos elementos do Agregado Familiar
Situação*
Nome

1

Requerente

NIF

------

Parentesco

-------

(Empregado;
Desempregado;
Reformado; Estudante)

Recebe prestação
social**
(sim ou não,
se sim qual)

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Preenchimento OBRIGATÓRIO para as candidaturas à Tarifa “Social”.
** Prestações Sociais: Complemento Solidário para Idosos; Rendimento Social de Inserção; Subsídio Social de Desemprego;
1.º Escalão do Abono de Família; Pensão Social de Invalidez.

IMPORTANTE
Para efeitos da presente candidatura:
Tarifa “Social” – destinada às famílias carenciadas, cuja capitação não exceda o valor da Pensão Social do Regime
Não Contributivo da Segurança Social, para o ano em curso;
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Tarifa “Famílias Numerosas” – destinada às famílias com cinco ou mais elementos que integram o mesmo
agregado familiar e incluídos na declaração de IRS do requerente;
O Requerente deverá ser o Titular do Contrato de fornecimento de água para habitação, com domicílio fiscal no
Concelho de Mafra e morada naquela a que se refere o Contrato;
O benefício é válido apenas para um Contrato de fornecimento de água, sendo este obrigatoriamente no Concelho
de Mafra, por agregado familiar com domicílio fiscal no Concelho de Mafra;
A candidatura é válida até 31 de dezembro do ano em curso, sendo possível a sua renovação;
O eventual pedido de renovação deverá ser instruído durante o mês de dezembro;
Os benefícios a atribuir reportam ao constante em Edital próprio, disponível em www.cm-mafra.pt (Tarifário de
Água, Saneamento, Resíduos Sólidos e outros Serviços Prestados…);
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento integram o crime de falsificação de
documentos, nos termos do Artigo 256.º do Código Penal.

Pede Deferimento,
Mafra, _____ de _____________________ de 20___
O Requerente,

_________________________________________________________________
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO (cópias):
TARIFA SOCIAL Água e Saneamento (fixa e variável)
B.I./ C.C./Cédula de Nascimento/ Autorização de Residência (de todos os elementos do agregado
familiar);
Última Declaração de IRS do requerente e, se aplicável, das declarações de IRS dos restantes membros do
agregado familiar, acompanhada(s) pela(s) respetiva(s) nota(s) de liquidação;
Cópia do Assento de Nascimento do(s) elemento(s) que tenham nascido no ano em curso, não integrados na
declaração de IRS;
Na ausência da Declaração de IRS, apresentar a declaração da Repartição de Finanças comprovativa e
fundamentada da não entrega desta, e documentos comprovativos de todos os rendimentos, auferidos pelos
membros do agregado familiar, dos últimos 3 meses, bem como das despesas (habitação, saúde e educação);
Em situação de desemprego do Titular: declaração do Centro de Emprego, atestando a situação, e
declaração da Segurança Social atestando o valor e duração do subsídio, se aplicável;
Última fatura/ recibo da água;

TARIFA FAMÍLIAS NUMEROSAS Água e Saneamento (variável)
Última Declaração de IRS do requerente e, se aplicável, das declarações de IRS dos restantes
membros do agregado familiar, acompanhada(s) pela(s) respetiva(s) nota(s) de liquidação;
Assento de Nascimento do(s) elemento(s) que tenham nascido no ano em curso, não integrados na
declaração de IRS;
Na ausência da Declaração de IRS, declaração da Repartição de Finanças comprovativa e fundamentada
da não entrega desta, documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar, bem
como Atestado de Residência que comprove a composição do Agregado Familiar;
Última fatura/ recibo da água.

TARIFA SOCIAL RSU
Comprovativos de benefício de Prestações Sociais, de qualquer dos membros do AF, indicando o valor e
duração da prestação, se aplicável (assinalar abaixo):
Complemento Solidário para Idosos;
Rendimento Social de Inserção;
Subsídio Social de Desemprego;
1.º Escalão do Abono de Família;
Pensão Social de Invalidez.
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra
Telef.: 261 818 340 ● Fax: 261 818 349
e-mail: dasai_dds@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt

Modelo SASAI 49_2

2

