
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Isenção / Redução de Taxas ao abrigo do Artigo 10.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 
 

Requerente 

Nome _____________________________________________________________________________________ 

Estado Civil _____________________________________________________________________________________ 

Morada _____________________________________________________________________________________ 

Freguesia ___________________ Lugar   _____ ________________       Código Postal   ______-  _____    _____________ 

Contribuinte ___________________ BI/CC  ________________   Data de Validade ______/______/________ 

Telefone ___________________ Telemóvel ____________________ E-mail _____________________________ 

 

Objeto do Pedido 

Venho por este meio solicitar a V. Ex.ª que, nos termos do artigo 10.º do Regulamento e Tabela de Taxas e outras 

Receitas do Município da Figueira da Foz, publicado no Edital n.º 35/2014, me seja concedida: 

□  Isenção de Taxas, conforme previsto no n.º 1, dado que possuo um rendimento mensal per capita igual ou 

inferior ao valor do Indexante dos Apoios Sociais em vigor 

□ Redução de Taxas, conforme previsto no n.º 2, dado que possuo rendimento mensal per capita superior ao 

valor do Indexante dos Apoios Sociais, mas inferior a duas vezes aquele indexante 
 

relativamente aos seguintes Programas Sociais: 

□  Cartão Figueira Sénior 

□ Programa Municipal Qualidade deVida 

□ Outro. Qual ___________________________________________________________________________ 

 
para o que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 14.º do mesmo Regulamento, anexo cópia dos seguintes 

documentos : 

□   Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão  (riscar o que não interessa) 

□ Última declaração de rendimentos e respetiva nota de liquidação (IRS) ou comprovativo de isenção, emitido 

pelo Serviço de Finanças 

□  Declaração de rendimentos anuais auferidos emitida pela entidade pagadora (Segurança Social ou Outra) 

 

Declaro, sob compromisso de honra, que as declarações acima prestadas, bem como os documentos apresentados 
em anexo, correspondem à verdade. Declaro, ainda, que tomei conhecimento que é da minha inteira 
responsabilidade e obrigatoriedade solicitar a reavaliação do presente pedido sempre que ocorram alterações aos 
meus rendimentos. 
 

Pede deferimento,  
 
O/A Requerente ___________________________________________________________    Data: ____/____/_______ 

Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 
 

 

Registo N.º: 
Data: 
Registado por: 

SGD 



 

 

Informação da Divisão de Educação e Assuntos Sociais 

 

Uma vez que o rendimento mensal do munícipe é de ____________, _________€ (1) 

□  A situação preenche os requisitos com vista à Isenção, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas, publicado no Edital n.º35/2014. 

 

□ A situação preenche os requisitos com vista à Redução de Taxas, equivalente a 50% da taxa máxima 

definida, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas, publicado 

no Edital n.º 35/2014. 

 

□ A situação não preenche os requisitos com vista à Isenção ou Redução, nos termos do artigo 10.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas, publicado no Edital n.º 35/2014. 

 

 

 

Figueira da Foz, _____ de _______________ de 20____ 

 

O/A  Funcionário/a, 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

(1) – Cálculo do Rendimento mensal = valor anual dos rendimentos /12 meses 

  Parecer :                                                                               Despacho:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificação de despacho em sede de Reunião de Câmara de  ____/____/______ 

 


