Declaração de Encargos de Família
para Fins de Imposto de Renda
Empregado
Filial

Matrícula

Nome

Dependentes:
Nº de Dependentes Imposto de Renda:

Nome

CPF

Data de
Nascimento

Sexo

Parentesco

Declaração

À Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece
Declaro que, nos termos da legislação do imposto de renda e sob as penas da lei, tenho, como encargo(s)
de família, a(s) pessoa(s) acima relacionada(s).
Comprometo-me a informar por escrito, qualquer alteração nos dados acima declarados, na data da alteração ou até
30 (trinta) dias após o ocorrido.
Fortaleza,______ de ________________________de __________

Assinatura do Declarante

Esclarecimentos

Podem ser declarados dependentes para fins de imposto de renda:
1.
2.

Companheiro(a) com o(a) qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos, ou cônjuge.
Filho(a) ou enteado(a) até 21(vinte e um) anos ou, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o
trabalho.
3. Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos.
4. Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual o contribuinte detém a guarda judicial, até 21 (vinte e um)
anos ou, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho.
5. Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade de 21 (vinte e um) até 24 (vinte e quatro) anos, se ainda
estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que o contribuinte tenha detido sua
guarda judicial até os 21 (vinte e um) anos.
6. Pais, avós e bisavós que, em 2003, receberam rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 12.696,00 (doze mil seiscentos e
noventa e seis reais).
7. Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial.
8. A pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Os dependentes (filho, filho universitário, irmão, neto, bisneto) são automaticamente retirados do sistema da folha quando
atingirem a data limite. Para alteração dos dependentes, inclusive de filho menor para filho universitário, deverá ser encaminhada
a documentação necessária.
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