SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO ESPECIAL POR
DEMANDA ESPONTÂNEA

(

) Imóvel próprio

(

) Imóvel alugado (neste caso, apresentar termo de anuência do proprietário)

Tipo do Imóvel:

(

) residencial

Unidade Consumidora
(campo Daep)

(

) comercial / industrial – Tipo de comércio/indústria: ______________________________

Nome do Morador

CPF

Endereço

Bairro

Contato

Protocolo (campo DAEP)

Valor total da dívida (preenchido pelo DAEP)

Fatura(s) / referência(s) a serem parcelada(s):

Eu,
, venho através do presente,
solicitar ao Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP) o parcelamento em
condição especial das contas de 2020, autorizado conforme Decreto Municipal 6481/2020, pelos
motivos expostos abaixo:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CLIENTE

Declaro, para os devidos fins, que aceito as condições estipuladas pelo DAEP, ciente de que o pagamento da
primeira parcela será à vista no ato do deferimento e que o não pagamento das demais parcelas no prazo estipulado
implicará no cancelamento automático do acordo, sujeito ao corte de fornecimento nos termos da lei.
Penápolis, _____/_____/2020.

Assinatura do morador / Representante Legal / Procurador

Proposta de parcelamento: (a ser preenchido pelo DAEP)
Quantidade de parcelas:

Valor das parcelas

R$
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Observações / Análise do Setor de Assistência Social:

Assistente Social:

(

) Aprovado

(

) Reprovado

Observação:

Avaliação Jurídica:

( ) Aprovado

(

) Reprovado

Observação:

Responsável pelo Serviço de Rendas:

( ) Lançado

Observação:

Critérios para a concessão do parcelamento conforme Decreto 6481/2020:
- Protocolar o pedido no DAEP, através deste formulário, na Central de Atendimento ao Cliente, no
horário das 08:00 às 12:00 horas.
- No caso de imóvel alugado ou cedido, o requerente deverá anexar o Termo de Anuência do
proprietário que concorda com o parcelamento.
- Os casos omissos serão analisados pela Assessoria Jurídica, Assistência Social e Presidência do
DAEP.
- A solicitação para parcelamento das contas em débito estará disponível até 30/09/2020.
- Caso seja necessário algum documento complementar para análise da concessão do parcelamento,
será solicitado ao requerente.

Parcelamento Especial

Página 2

TERMO DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

Eu,

____________________________________________,

portador(a)

do

RG:

___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________,
proprietário do imóvel localizado na Rua/Avenida _____________________________
________________________, nº______ - Bairro _____________________________,
nesta cidade de Penápolis, declaro, para fins de atendimento ao Decreto Municipal
6481/2020, que AUTORIZO o parcelamento da(s) conta(s) de água do referido imóvel
de acordo com as regras contidas no citado Decreto, estando ciente que o não
pagamento das parcelas no prazo estipulado implicará no cancelamento automático
do acordo, sujeito ao corte de fornecimento nos termos da Lei.
Penápolis, ____ de ______________ de 2020.

_____________________________________________________
Assinatura do proprietário (com “firma reconhecida”)

_____________________________________________________________________
Este formulário deve acompanhar a solicitação de parcelamento APENAS se for
imóvel alugado/cedido.

