
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 por motivo de início de contrato / alteração de forma pagamento (1) o débito na conta abaixo mencionada, para efectuar

ligação das faturas de fornecimento de água, que lhes forem apresentadas pelo Município de Monchique.

Para tornar possível o cumprimento destas instruções, comprometo-me a manter aquela conta sempre habilitada para o efeito, não

tendo V. Exª, quaisquer responsabilidade, se não efetuar esses pagamentos por insuficiência de saldo.

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 restituição de caução,uma vez que o consumidor prestou caução anteriormente no valor de

€, sob a guia de pagamento nº                        a

/ /

/ /

C.A.R A C

AUTORIZAÇÃO PARA 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


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 por motivo de início de contrato / alteração de forma pagamento (1) o débito na conta abaixo mencionada, para efectuar ligação das faturas de fornecimento de água, que lhes forem apresentadas pelo Município de Monchique.
Para tornar possível o cumprimento destas instruções, comprometo-me a manter aquela conta sempre habilitada para o efeito, não tendo V. Exª, quaisquer responsabilidade, se não efetuar esses pagamentos por insuficiência de saldo.
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 restituição de caução,uma vez que o consumidor prestou caução anteriormente no valor de                           
         €, sob a guia de pagamento nº                        a  
/
/
/
/
C.A.R
A
C
AUTORIZAÇÃO PARA 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 
- 
 -
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
Fax profissional
.
Fax Div_UA
.
8
Microsoft Word 10.0
05-06-2006 12:32:00
06-06-2006 12:34:00
07-06-2006 15:56:00
7
2
304
3504
4
1165824
120
54
0
0
0
0
3962
1
99022200
2070
	: 
	CaixaVerificação: 0
	BotãoImprimir1: 



