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Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara 
Municipal de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

 

SANEAMENTO – SUGESTÕES / RECLAMAÇÔES 

Comunicação efetuada através de:☐ Atendimento presencial ☐ Via postal  ☐ e-mail ☐ Fax ☐ Telefone                                       

 

Nome                                                                                                                                                                        

Domicílio/Sede                                                                                                                                                           

Código Postal                                                       Localidade                                                                                       

Freguesia                                                            Concelho                                                                                          

NIF/NIPC                                BI/CC                           Passaporte                                    Válido até                                

Telefone                                                  Telemóvel                                                 Fax                                              

E-mail                                                                                                                                                                        

REPRESENTANTE 

Nome                                                                                                                                                                        

Domicílio/Sede                                                                                                                                                           

Código Postal                                                       Localidade                                                                                       

Freguesia                                                            Concelho                                                                                          

NIF/NIPC                                BI/CC                                   Passaporte                            Válido até                                

Telefone                                                  Telemóvel                                                 Fax                                              

E-mail                                                                                                                                                                        

Código de Acesso à Certidão do Registo Comercial                                                                                                        

Qualidade de:  ☐ Representante Legal ☐ Mandatário ☐ Gestor de Negócios ☐ Outros                                                      

NOTIFICAÇÕES/COMUNICAÇÕES 

Mais consente que as notificações/comunicações do município sejam feitas, ao ☐ Requerente  ☐ Representante, via: 

☐ Caixa Postal Eletrónica (ViaCTT)       ☐ Telefone            ☐ Fax 

Tratando-se de notificações/comunicações por via postal, poderá ser indicado endereço distinto: 

Domicílio/Sede                                                                                                                                                           

Código Postal                                                       Localidade                                                                                        

Freguesia                                                            Concelho                                                                                          
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Entrada n.º:  Exmo.(a) Senhor(a) 

Registado em:  Presidente do Conselho de Administração dos     

Processo n.º:  Serviços Municipalizados da Câmara Municipal 

O Funcionário:  de Portalegre 

REQUERENTE 
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PEDIDO 

Vem apresentar:        Sugestão ☐               Reclamação   ☐  

☐ Isenção da tarifa de utilização (tarifa de saneamento) do prédio sito em                                                                        

                                                                      por motivo de                                                                                      

                                                                                                                                                                              .  

☐  Devolução dos valores da tarifa respeitantes ao saneamento e/ou resíduos indexados ao consumo de água, devido a      

                                                                                                                                                                              .  

☐ Comunicação de inundação1 na ☐ via pública e/ou em ☐ propriedades com origem em: 

☐ Águas residuais domésticas  ☐ Águas pluviais  ☐ Não sabe identificar                                                                     

☐ Ramal de ligação    ☐ Coletor     ☐ Não sabe identificar                                                                                        

☐ Não escoamento das águas, provocando a sua acumulação à superfície.  

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

☐ Fotocópia do Cartão de Identificação (sujeito a consentimento do titular, nos termos do n.º 2 do art.º 5.º da Lei 7/2007, de 5 de 

fevereiro); 

☐ Fotocópia da fatura e/ou comunicação da decisão de deferimento dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de 

Portalegre (quando aplicável). 

☐ Outros                                                                                                                                                                  

OBSERVAÇÕES 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

Pede deferimento, 

Portalegre,           de                                       de                    

☐ O Requerente/  ☐ O Representante  

 

                                                                                                                                                       
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)   

 

Validei a conformidade da assinatura de acordo com o documento exibido.  

O Funcionário                       __  _______   ____/____/______ 

 

Gestor do Procedimento:                                                                                                                                             

Telefone:                                             E-mail:                                                                                                             

                                                           
1 Inundação - Situação em que as águas residuais domésticas e industriais e/ou as águas pluviais extravasam de um ramal de ligação ou de 
um coletor, ou nele não chegam a entrar, e se acumulam à superfície afetando eventualmente as edificações. 

Outras situações (descrever)                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     ______
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