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Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal

Paços de Ferreira

DENÚNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

Nº. DE CONTRIBUINTE

NOME: UTENTE N.º

MORADA / SEDE N.º POLICIA

CÓDIGO POSTAL                 - FREGUESIA CONCELHO

TELEFONE FAX E-MAIL

DATA DE NASCIMENTO PROFISSÃO

ESTADO CIVIL CONTACTO

B.I. NÚMERO DATA EMISSÃO ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO

Objeto do Requerimento

UTENTE N.º

Na qualidade de :      - Proprietário      - Arrendatário         - Outro :  __________________________________, do prédio situado em:

Local utilização:

N.º Polícia Andar Freguesia

Vem pelo presente informar que mudou de residência em ____/____/________, pelo que, requer ao abrigo do artigo 38.º, nºs. 1, 2, 3, do 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Paços de Ferreira n.º 133/2012, publicado no Diário da República n.º 64, 
de 29 de março de 2012, a denúncia do contrato de gestão de resíduos urbanos por motivo de desocupação definitiva do local de utilização, em 
referência supra.

Para efeitos da denúncia do contrato de gestão de resíduos urbanos, junta fotocópia dos seguintes documentos:

1-     - Fotocópia da denúncia do contrato de fornecimento de energia elétrica.

2-     - Fotocópia da denúncia do contrato de abastecimento de água e ou de saneamento de águas residuais.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO:

Nome:_____________________________________________________________________________.

Morada:___________________________________________________________________________________________.

1- Mais declara que tem conhecimento de que, nos termos do artigo 38.º, nº. 3, do RSGRUMPF, os efeitos da denúncia do contrato de gestão 
de resíduos urbanos produzem-se no período de faturação seguinte ao da presente comunicação.

2-     - Solicita o deferimento do pedido de denúncia do contrato de gestão de resíduos urbanos com efeitos retroativos à data de 
____/____/______, conforme legalmente previsto nos termos da parte final do n.º 1, do artigo 127.º e alínea a), n.º 2, do artigo 128.º, do 
Código do Procedimento Administrativo, com todos os efeitos legais decorrentes de tal facto, nomeadamente, a anulação de liquidação e 
consequentemente, se for o caso, a extinção do(s) processo(s) de execução fiscal n.º __________/__________/__________.

3- A falta de apresentação de qualquer documento, comprovativo da presunção de que o prédio se encontra devoluto, deverá ser devidamente 
justificada e comprovada.
    - Outros documentos 

*
1): _____________________________.

*1) – Declaração sob compromisso de honra de que o prédio se encontra devoluto, Declaração Junta Freguesia, Declaração de Cessação de Atividade.

PEDE DEFERIMENTO, O REQUERENTE,

AOS________/________/________
_________________________________________
                                                     (Assinatura)

RECEBIDO E CONFERIDO POR: INFORMAÇÃO DO SRSU

Data Receção: ______/______/________.

    - À Polícia Municipal para verificar se o local de utilização se encontra na situação de 
desocupado.

PF, SRSU, ______/______/________.

                                                                     A Responsável, ___________________________________.

O Funcionário,

(Ass.)
__________________________
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