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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES  

PEDIDO DE APOIO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA i3/ii3, NO ÂMBITO DA PANDEMIA DO COVID19 

  

 
  

PEDIDO  

Ao abrigo do disposto na medida extraordinária de apoio i3/ii3 do conjunto de medidas aprovadas pela Câmara Municipal 

de Chaves, resultante da proposta 28/GAPV/2021, de 12/03/2021, aprovada em reunião de câmara de 18/03/2021, vem 

requerer a V. Exa. a Redução em 20%, no preço/tarifa da água, saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos, nos 

meses compreendidos de março a setembro de 2021, aos consumidores domésticos e não domésticos, com 

residência/sede em Chaves, que comprovadamente tenham visto os seus rendimentos diminuídos em valor superior a 25% 

(atenta a previsão constante nos artigos 148.º e seguintes do regulamento municipal dos serviços de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de Chaves, na redação 

atual, e o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL). 

  

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS  

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo.  

  

1. DOCUMENTOS   

     1 Procuração, no caso de se tratar de mandatário.  

     2 Pessoas singulares: aferição da diminuição de rendimentos será feita por referência à média dos últimos três meses anteriores, 

e abrangerá apenas os cidadãos cujo rendimento per capita do respetivo agregado familiar, seja igual ou inferior a 12 vezes 50% do 

IAS (Indexante de Apoios Sociais), ou seja, € 2 632,86 (dois mil, seiscentos e trinta e dois euros e oitenta e seis cêntimos). 

 

     3. Pessoas Colectivas: apresentação de comprovativo idóneo, de que, à data do pedido, se encontre em situação de layoff ou 

apresente, relativamente ao exercício económico de 2020, resultados líquidos negativos. 

  



 

 

MOD04_COVID19                                                                                                                                                                                                               2 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

- Conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas/negócios, com domicílio fiscal em Chaves, aprovadas pela 

Câmara Municipal de Chaves, resultante da proposta 28/GAPV/2021, de 12/03/2021, aprovada em reunião de câmara de 
18/03/2021, no âmbito da pandemia do COVID-19 (artigo 150.º do regulamento municipal dos serviços de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do município de Chaves, na redação atual, 
e o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL).  

 
 

 

Tratamento de dados pessoais 
 

O Município de Chaves, responsável pelo tratamento dos dados deste documento, e eventuais anexos, informa que: 
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados epd@chaves.pt; 
b)   A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos. 
c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações 

contratuais e legais daí decorrentes na prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública. 
d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita 

necessidade da efetivação das finalidades referidas. 
e) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo 

fixado por Lei. 
f) O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, 

de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de 
controlo - Comissão Nacional de Proteção de dados - e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de 
conservação acima referidos; 

g) A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal 
e contratual, pelo que o titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los. 

 
 

                      
PEDE DEFERIMENTO     

Assinatura    Data  
 

   
  

 
  

 

  

 NOTAS     

      

      

      

Os Serviços de Atendimento    Data  
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