
PEDIDO DE CONCESSÃO DE TARIFA
FAMÍLIAS NUMEROSAS 

Exmo. Sr. Diretor-geral da EMARP:

____________________________________________________________, cliente n.º ______________ da EMARP, vem solicitar a

concessão da tarifa prevista para famílias numerosas porquanto o agregado familiar é composto pelos seguintes elementos:

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Para  o  efeito  deverá  apresentar  a  última  declaração  de  IRS  ou  declaração  emitida  pela  Autoridade  Tributária  e  Aduaneira,

comprovando a residência fixa e permanente e o número de elementos do agregado.

Mais informa que tomou conhecimento das seguintes condições de atribuição desta tarifa:

a) O pedido de integração neste tipo de tarifário poderá ser feito a todo o tempo e renovado todos os anos, até 15 de

Junho, mediante a simples apresentação dos documentos referidos anteriormente.

b) Os direitos  à integração do tarifário  cessam automaticamente caso se verifique mais de três meses de atraso  no

pagamento das faturas ambientais, se verifiquem consumos abusivos e não controlados de água ou seja desrespeitado

o Regulamento de Serviços da EMARP.

Declaro ainda, sob compromisso de honra, que:

a) As declarações por mim produzidas correspondem à verdade.

b) Assumo todas as responsabilidades inerentes à prestação das mesmas no âmbito do presente contrato.

c) Tenho conhecimento que a prestação de falsas declarações implicará a participação às entidades competentes para efeitos de

procedimento penal.

O Requerente,

Portimão, ____ / ____ / _______ __________________________________

 

A preencher pela EMARP com base no mod. 3 IRS/Declaração

Quadro 1 Quadro 3 A/B Confirmado,

Campo 01 Campo 01/02/03/04

Código _______ N.º elementos: ______
____________________________

(                              )

Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA
Rua José António Marques , 17 . Apartado 318 . 8501-953 Portimão

Tel.: 282 400 260 . Fax: 282 400 269 . geral@emarp.pt . www.emarp.pt
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