N.º Processo: ___________
N.º Fls.:

.

REGISTO DE ENTRADA
EDOC:

Exm.(ª) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

URB:

DATA:
FUNCIONÁRIO:

PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS EM PRESTAÇÕES
(Reconversão Urbanística de Bairros de Génese Ilegal)

Nome/Firma ______________________________________________________________________________
NIF :

BI/CC:

de

/

/

SIC de

Morada/Sede: _____________________________________________________________________________
Localidade: ______________________

Freguesia: _________________ Concelho:___________________

Código Postal :

Tlf. :

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Qualidade:

Proprietário

Mandatário

Outro: ___________________________________

Requer nos termos legais:
Ao abrigo do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança em vigor (*), o pagamento
em ___(a) prestações ____________(b) das taxas a que se refere o n.º 2, do artigo 51.º, do mesmo regulamento, liquidadas para o lote
___________(c)

inserido

no

alvará

de

loteamento

n.º

______/___________

(d)

emitido

para

o

bairro

denominado

por

_________________________(e) sito na Freguesia de _______________(f) e no valor total de __________,___€ (g), do qual fui notificado
através do ofício n.º __________ (h).

Identificação das razões pelas quais não é possível ao requerente o pagamento integral e de uma só vez no prazo estabelecido para o
pagamento voluntário das taxas a que se refere o n.º 2, do artigo 51.º:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Face às razões apresentadas, mais se requer a dispensa da prestação da caução referida no n.º 6 do a artigo 158º do Regulamento de Taxas
e outras Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança em vigor (*).
(*) Disponível em http://www.cm-odivelas.pt/CamaraMunicipal/TaxasTarifas/Anexos/RegulamentoTaxasOutrasReceitasMunicipais.pdf

Anexar:
Comprovativo de IRS do último ano;
Comprovativos de outras despesas fixas;

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail

Pede deferimento, Odivelas, ______ de ______________________ de 20___
O(s) Requerente(s) ________________________________________________________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade nada tendo omitido.
Instruções de preenchimento:
a. Número de prestações não superior a 36 meses. O valor apurado para cada prestação não pode ser inferior a 2UC (unidades de conta).
b. Mensais, trimestrais ou semestrais.
c. Identificação do lote cujo pagamento das taxas se pretende fracionar.
d. Identificação do número do alvará de loteamento onde se insere o lote.
e. Denominação do bairro.
f. Identificação da freguesia.
g. Valor total das taxas cujo pagamento se pretende fracionar e superior a 1.000€.
h. No caso do pedido ter sido antecedido de notificação do cumprimento do dever de reconversão, deverá ser indicado o n.º do ofício, data do mesmo e instruir o presente pedido dentro do
prazo para o pagamento voluntário da taxas definido no mesmo oficio.

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico – Avenida Amália Rodrigues, n.º 20ª – Urbanização da Ribeirada – 2675-624 Odivelas
Telefone: 219320600 Fax: 210435523
Mod.37/DGOU

