SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-904
Fone: (19) 3808-8400
Fax: (19) 38072536
CNPJ: 43.467.992/0001-74
I.E. 168.131.370.116
Site: www.saaeamparo.com.br

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO,
TERMO DE ACORDO E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nome__________________________________________________________________________________
Endereço____________________________________________________Bairro______________________
Cidade_______________________________ UF ________ CEP__________________________________
CPF/CNPJ ___________________________________RG/ Insc. Estadual___________________________
Fone ( ) _________________________________email___________________________________________
Sr. Superintendente
O usuário acima identificado e abaixo assinado vem respeitosamente solicitar a V.S.ª o parcelamento de
seus débitos inscritos ou não em divida ativa no valor e condições abaixo informados.
Diversos:_______________________________________________________________________________
Código da Conta de Água __________________________________ Hidrômetro ______________________
Endereço:______________________________________________________________________________

Valor originário R$ ______________________________Quantidade de parcelas:______________________
Mês (s) ________________________________________________________________________________
Exercício (s) ____________________________________________________________________________
CDA (s) ________________________________________________________________________________
Execução Fiscal: _______________________________Valor Originário R$________________________
Para tanto:
1º-) Compromete-se a pagar o débito pelo valor total devidamente reajustado com os acréscimos legais até o
vencimento.
2º-) Está ciente que o presente instrumento vale como confissão irretratável da dívida e renúncia de defesa ou
recurso administrativo bem como desistência dos interpostos.
3º-) Declara estar ciente de que o atraso de 90 (noventa) dias nos pagamentos implicará no cancelamento
considerando-se antecipadamente vencido o restante da dívida, independente de qualquer aviso, interpelação
ou notificação, podendo o SAAE, proceder ao imediato corte no fornecimento de água, e a imediata execução
judicial do saldo remanescente.
4º-) Declara estar ciente de que o atraso de 90 (noventa) dias no pagamento de qualquer conta vencida após o
presente parcelamento mesmo que este esteja com os pagamento em dia acarretará corte no fornecimento de
água.
5º-) Reconhece que também constitui motivo para cancelamento do parcelamento quaisquer das hipóteses
previstas no Artigo 1.425 do Código Civil tornando-se vencida integral e imediatamente a dívida com todas as
consequências de direito decorrentes de sua natureza fiscal.
6º-) Declara estar ciente que na existência de Certidão de Dívida Ativa já emitida para dívida objeto do
presente parcelamento, caso não ocorra à cobrança dos Honorários Advocatícios no ato da presente
solicitação, estes poderão ser cobrados posteriormente pelo Departamento de Contas.
Nestes Termos, pede-se deferimento.
Amparo, ___________ de ____________________ de _____________.
_________________________________________________________
Assinatura do Proprietário

