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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
 Regulamento Municipal de RSU | Parte C do Edital nº19/2022, de 7 de janeiro 

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                        IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Dados atuais)

Nome

Contribuinte  nº  ,  Contacto    com  morada/sede  em

,

Freguesia de  , Concelho de  ,

Código Postal  E-mail 
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

requer a Vª Exa, 

Alteração de Morada               Desabitada            Ruínas               Emigrante 

Renovação de Suspensão      Outro

Alteração de dados do proprietário do imóvel. *Situação de arrendamento ou venda de imóvel;

 Tipo de Utilizador:  Doméstico       Comércio/Industria 

Nome

Contribuinte  nº  ,  contacto   com  morada/sede  em

,  Freguesia  de

,  Concelho  de  ,  Código  Postal

 , E-mail .

Alteração de dados de faturação. *Envio de fatura para outra morada de residência ;

Morada/sede  em  ,

Freguesia  de   ,  Concelho  de  ,

Código Postal    E-mail ,

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                             AMB-07-B          
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Cancelamento, por ser cliente das Águas do Norte, S.A.*Juntar cópia de uma fatura das águas do norte;

Nº  Cliente   Nome  

Freguesia de  , Código Postal  

Contratos Especiais/Tarifários Sociais  *Juntar cópia comprovativa da situação assinalada;

De acordo com o regulamento municipal, os tarifários sociais são aplicados a utilizadores

domésticos  que  se  encontrem  em  situação  de  carência  económica  comprovada  pelo

sistema de segurança  social,  através  da atribuição  de pelo  menos,  uma das  seguintes

prestações sociais:

Complemento Solidário para Idosos;

Rendimento Social de Inserção;

Subsídio Social de Desemprego;

1.º Escalão do Abono de Família;

Pensão Social de Invalidez.

Observações: 

Pede deferimento,
                                                                                                        O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

     NOTAS

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (Reg.- (EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                             AMB-07-B          
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