Praça da República
4610-116 Felgueiras
E-mail - geral@cm-felgueiras.pt
Telefone - 255318000

Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Felgueiras

PAGAMENTO DE FATURA EM PRESTAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE
NOME / DENOMINAÇÃO

NIF/NIPC

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

CERTIDÃO PERMANENTE

-

-

DOMICÍLIO / SEDE
CÓDIGO POSTAL

CAE
N.º

-

FREGUESIA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

FAX

REPRESENTANTE

NIF

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

TELEFONE

DOMICÍLIO

E-MAIL
CP

SÓCIO-GERENTE

MANDATÁRIO

OUTRO:

-

PROCURAÇÃO ONLINE

-

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
DOMICÍLIO ESCOLHIDO
OUTROS MEIOS DE
NOTIFICAÇÃO
Pessoas singulares

CP

-

No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada por correio eletrónico
por telefone

por fax

(A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.)

OBJETO DO REQUERIMENTO

Pagamento de fatura em prestações por falta de condições financeiras:
em prestações mensais, nos termos dos § 6.º e 7.º
Requer o pagamento da fatura n.º
no valor de
do
artigo 66.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água.
(*)
Declara, sob compromisso de honra, que não reúne as condições financeiras para o pagamento, por inteiro, da referida fatura, em
face da situação económica do respetivo agregado familiar.
Propõe-se efetuar o pagamento da fatura em
prestações mensais.
O valor de cada prestação não pode ser inferior a 25% do consumo médio mensal verificado nas três faturações imediatamente anteriores ou, não as havendo, a 25% do
consumo médio corrente apurado pelos serviços. Não pode ultrapassar 48 prestações mensais.

(*) Nos termos do Código do Procedimento Administrativo (Artigo 89.º), a Câmara Municipal poderá, a todo o tempo, solicitar prova da situação económica.

Pagamento de fatura em prestações por motivo de rutura, avaria ou fuga:
Requer o pagamento da fatura n.º
no valor de
em prestações mensais, nos termos dos § 4.º e 5.º do
artigo 66.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água, uma vez que no sistema predial privado se verificou:
rutura
avaria
fuga
Justificação do pedido:
Propõe-se efetuar o pagamento da fatura em

prestações mensais.

O valor de cada prestação não pode ser inferior ao consumo médio mensal verificado nas três faturações imediatamente anteriores ou, não as havendo, ao consumo médio
corrente apurado pelos serviços.
Anexa os documentos assinalados:

Pede deferimento.

O requerente,

Felgueiras,______/____/______

__________________________________________________________________________

Conferi a identidade do requerente / representante pela exibição do C.C. / B.I.

O G.M.,

Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo requerente.
Verifiquei e informei o interessado de deficiências na instrução do pedido; todavia, o interessado insistiu na sua entrega.

REGISTO DE ENTRADA

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO

VISTO DO DIRIGENTE

□ Confere
□ Não confere

DESPACHO

□Deferido
Visto

□ Indeferido

Data______/______/______

Data______/______/___

Data______/______/___

Ass.___________________

Ass.________________

Ass.________________

O G.M., _________________________________________________

AMBIENTE / 09

Gabinete do Munícipe

