
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante, usufutuário ou outro; 3)  assinatura do proprietário,
procurador, representante, usufrutuário ou outro conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

 E-mail

 na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

OBJECTO DO PEDIDO

/ / falecido em  ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento de Abastecimento de Água ao

Concelho de Monchique, vem muito respeitosamente requerer a  V. Ex.ª que se digne mandar proceder ao averbamento em nome
de

Anexa o (s) seguinte (s) elementos:

Fotocópia do contrato de arrendamento;

Fotocópia da caderneta predial urbana n.º freguesia de

Tendo adquirido / arrendado (1) o prédio urbano sito em

do contrato de fornecimento de água ao referido        prédio       fracção, referente à instalação n.º Zona

Consumidor nº O número de contribuinte fiscal do novo titular do contrato é o seguinte:

por sucessão de

inscrito na respectiva matriz predial da freguesia de  sob o artigo n.º

Outro documento:
Observações:

AVERBAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º



2-  -

Em / /

O Presidente,

DESPACHO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário

/ /

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

Remetido aviso em / /

O ,

Pagamento efectuado

em / /      (Guia n.º )

O ,
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