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Nome/empresa/Instituição: 

_____________________________________________________________________________ 

Residência/Sede: _______________________________________________________________ 

Nº: __________Localidade:____________________________ Código Postal: ________-______ 

NIF/NIPC: ____________________________        BI/CC :______________________________ 

Nº Reg Conservatória: ___________________________________________________________ 

Telefone: ______________Telemóvel:_______________ E-mail: ________________________ 

IBAN: ________________________________________________________________________ 

 
 
 

Nome:________________________________________________________________________ 

Na qualidade de:____________________________________ Contato:_____________________ 

Consumidores domésticos: 

      Requer a isenção do pagamento da tarifa variável, do consumo de água   

Agregado familiar até 3 pessoas – 5 primeiros metros   

Agregado familiar mais de 3 pessoas – 8 primeiros metros 

Houve lugar à perda de rendimentos por (suspensão do contrato de trabalho/redução do período 

normal de trabalho diário), por parte de: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Consumidores não domésticos: 

Requer redução de 50% da tarifa fixa, do consumo de água  

 
Consumidores domésticos e não domésticos afetos ao sistema PAYT 

Isenção de pagamento de sacos do sistema de recolha de resíduos PAYT   

 

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 
verdade. 

 

Pede deferimento, 
 

Data ________/_______/_______ 

MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES 

 DO CONCELHO DE MOURA – COVID-19 

 
 

 
 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura 

 
Identificação do Requerente  

Representante 
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Assinatura do requerente

User
Texto digitado
_______________________________________
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RESERVADO AOS SERVIÇOS 

   

INFORMAÇÃO 

 Cumpre os requisitos 

 

Não cumpre 
 

____/____/____ 
O (A) Trabalhador(a) 

 
___________________________ 

PROPOSTA DO DIRIGENTE DO SERVIÇO 

De acordo com o exposto na informação/parecer, 

propõe-se o deferimento/indeferimento. 

___/___/___ 

O(A)Dirigente do Serviço 

              ______________________ 

 

DELIBERAÇÃO/DESPACHO 

 Deferido 

 

 Indeferido                                      O Presidente da C.M. ___________________________ 

     ____/___/____ 

                 
 

 

Entrada nº 

 Data: 

 Requerimento: 

 Processo: 

 Funcionário: 
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