ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

□ Suspensão

□ Denúncia

□ Mudança de titularidade

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________
MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
LOCAL DE RECOLHA

Cliente nº ______________________

(indicado na fatura mensal do serviço de gestão de resíduos)

Local de Consumo nº ____________________ (indicado no verso da fatura mensal da Indaqua)
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
PRETENSÃO

Vem na qualidade de:

□ Proprietário/a □ Inquilino/a □ Utilizador/a □ Outro _________________________________________
do local de recolha acima referido, requerer:

□ A suspensão do contrato de gestão de RU, por motivo de realização de obras, nos termos da alínea a), do nº 1, do Art.º
39º do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública

□ A suspensão do contrato de gestão de RU, por motivo de alteração de morada, nos termos da alínea b), do nº 1, do Art.º
39º do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública

□ A denúncia do contrato de gestão de RU, nos termos do nº 1, do Art.º 40º do Regulamento do Serviço de Gestão de
Resíduos e Limpeza Pública (no caso de alteração de morada de Inquilino)

□ A denúncia do contrato de gestão de RU, nos termos do nº 4, do Art.º 40º do Regulamento do Serviço de Gestão de
Resíduos e Limpeza Pública (no caso de prédio em ruínas)

□ A alteração do titular do contrato de gestão de RU, nos termos do nº 8, do Art.º 34º do Regulamento do Serviço de Gestão
de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública
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DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

Mais informa que:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

Para o efeito exibe/apresenta os seguintes documentos:

□ Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte
□ Licença de construção (documento que comprova o licenciamento da obra e o seu prazo de execução)
□ Contrato de arrendamento
□ Outros documentos:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Pede deferimento,
DATA
_____ / ____ / _____

ASSINATURA DO REQUERENTE
_______________________________________________________
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