
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante, usufrutuário ou outro; 3) habitação, comércio, indústria de...
ou outro; 4)  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.

 acerca do contrato de água nº

OBJECTO DO PEDIDO

Solicito o cancelamento da cobrança dos recibos de água por transferência bancária, e passar a pagar ao Balcão dos Serviços.

Mais, tomei conhecimento que só as faturas emitidas após o pedido de cancelamento, deixarão de ser cobradas por débito em

conta.

Identificação da Entidade Bancária

NIB- Número de Identificação Bancária

(anexar comprovativo)

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Em

O Funcionário

O cliente não prestou caução anteriormente

O cliente prestou caução anteriormente

Foi verificada a necessidade de prestação de caução, uma vez que o consumidor prestou caução no valor de                    €,

sob a guia de pagamento nº                        a

/ /

/ /

C.A.R A C

CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
DE ÁGUA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (4)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º



2-  -

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Foi pago através da ordem de pagamento nº                        de

Em / /

O Funcionário

Autorizada a restituição (se aplicável).

Em / /

O Presidente,

DESPACHO
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