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    Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico Na qualidade de:

 E-mail* Tel./ Telef.*

Cont. Fiscal*Validade*-B.I./ C.C.*

Freguesia* Cód. Postal* -

Concelho*Morada*

Nome*

 Identificação do Requerente:

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Pedido de pagamento em prestações - Dívida de água / saneamento

   1 - Dívida de consumo de água / saneamento.

Reconhecendo que é devedor ao Município de Paredes de Coura do montante de (€)

água / saneamento nº

em dívida em

, nº de instalação  e tendo em conta a sua situação 

económica, cfr. documentos anexos, pelo presente vem solicitar a V.Exa se digne autorizar  o pagamento fracionado do valor

 prestações mensais (art.º 166 nº3 do Regulamento Municipal.)

   2 - Dívida de execução de ramal de água / saneamento.

Reconhecendo que é devedor ao Município de Paredes de Coura do montante de (€) , relativo à execução do

Ramal de , no prédio sito em

freguesia de

, pelo presente vem solicitar a V. Exa se digne autorizar o pagamento fracionado do valor em dívida em

prestações mensais (art.º 166 nº3 do Regulamento Municipal.)

 água  saneamento

, referente às faturas de
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Paredes de Coura,

Pede deferimento,

Elementos que acompanham pedido:

 Comprovativos de encargos fixos / outras despesas se aplicável.

 Comprovativo de subsídio de Desemprego / Beneficiário de RSI / situação de desemprego, se aplicável

 Declaração de IRS / Declaração a comprovar a não obrigatoriedade da sua entrega no ano em questão

 Procuração / Habitação de herdeiros / Outro (se for representante)

   NIF.

   B.I. / C.C. (apresentação para confirmação da identidade).

outro

O requerente,
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