Exmo/a Senhor/a Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
IDENTIFICAÇÃO DO/A REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº
4/2015, de 7 de janeiro.)

Representante (Legal) em caso de Pessoa Coletiva

Nome __________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº ____________________________ emitido em _____/_____/______ válido até _____/_____/_______
Na qualidade de (1) _____________________________________________________________
Descrição
Vem solicitar a V.Exª referente à taxa de resíduos sólidos e urbanos e limpeza pública a:

□
□
□
□

Alteração de morada (1):
Alteração de utente (2):
Anulação (3):
Isenção (4):

□

Ano ________

□
□
□
□

Retificação de tarifa (5):
Cessação de atividade (6):
Redução de tarifa (7)
Número de cliente (*)_________________

Justificação:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(*) obrigatório

Pede deferimento
____/_____/_______

O/A Requerente
____________________________________
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Documentos necessários em anexo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

□
□
□

Apresentação do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que respeita à utilização do Cartão de Cidadão)
Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF)

Fotocópia da última fatura de resíduos sólidos emitida ou identificação do número de cliente no campo descrição
No caso de Anulação da Tarifa de Habitação Devoluta (3) e no caso de Anulação da Tarifa de Atividade Comercial/Industria (3) para
além dos documentos acima mencionados devem juntar ainda:

□
□

Comprovativo da desligação de contador de água e / ou energia, (se for o caso)
Declaração sob compromisso de honra, em como a habitação está devoluta, com autorização para verificação pela Fiscalização Municipal

No caso de Isenção de Tarifa (4) para além dos documentos acima mencionados devem juntar:

□

Última declaração de rendimentos e respetiva nota de liquidação (IRS) ou comprovativo de isenção, emitido pelo Serviço de
Finanças, de todos os elementos do Agregado Familiar (documentos previstos no Imp.18.22);

Declaração de residência, passado pela Junta de Freguesia da área de residência, emitido à menos de 30 dias, que identifique
a composição do Agregado Familiar
No caso de Retificação de Tarifa (5) para além dos documentos acima mencionados devem juntar:

□
□

Fotocópia da planta de implantação do estabelecimento comercial;
No caso de Cessação de Atividade Comercial / Industrial (6) deve indicar os seguintes elementos
Entidade/Proprietário do Espaço Comercial

Nome _________________________________________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________________________ Concelho _______________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| __________________________________________ Telefone _____________________

Notas: Se o espaço ficar vago, existe o dever de indicar o novo inquilino logo que o mesmo se encontre ocupado, sob pena de ser
assumido pelo proprietário o pagamento de todos os meses pendentes.

No caso de Redução de Tarifa em 50% para Emigrante e/ou 2ª Habitação (7), para além dos documentos acima mencionados devem
juntar:

□
□

Comprovativo de residência no estrangeiro;
Atestado comprovativo da junta de freguesia justificando o tipo de redução;

Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
O/A Requerente: ______________________________________
____________________________
_____/_____/______

Assistente Técnico/a:
_____/______/______

Pagamento
GUIA
Nº.
TAXA:

Assistente Técnico/a

DATA:

O/A Assistente Técnico/a
________________

__________________ ____/_____/______
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