
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representate, usufrutuário 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.

OBJETO DO PEDIDO

Sendo consumidor no prédio sito em

na freguesia de , N.º da Instalação/Contrato

declara que pretende dar baixa da sua ligação à rede de água a partir do dia  de
de  por motivo de:

DENÚNCIA DO CONTRATO (PEDIDO DE DESLIGAÇÃO) DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Serão ainda emitidas faturas referentes ao fornecimento de água até à data de desligação. Se liquidava a sua fatura através do

banco, o cancelamento da autorização de transferência bancária será efetuado autmaticamente. Se efetuava o pagamento de outro

modo e vai mudar de residência, agradecemos que preencha o quadro seguinte:

MORADA PARA FATURAÇÃO FINAL:

Morada

Localidade       Código postal                           -

Declaro que pretendo que seja desligada da rede de distribuição de água, a instalação acima mencionada,

responsabilizando-me pelo pagamento do consumo de água e tarifa de disponibilidade, até à desligação da instalação.

Mais declaro, sob compromisso de honra, que:

a) As declarações por mim produzidas, correspondem à verdade.

b) Assumo todas as responsabilidades inerentes à prestação das mesmas no âmbito do presente contrato.

c) Tenho conhecimento que a prestação de falsas declarações implicará a participação às entidades competentes para efeitos de

procedimento administrativo.

Assinatura: (conforme documento de identificação)(3)



2-  -

Emitida ordem de fecho em / /

Foi desligado em  de  de

Contador N.º

Leitura do Contador  m3

O Funcionário,

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

Verificou-se que à data do pedido existiam  faturas para processar.

INFORMAÇÃO DA TESOURARIA:

Pagou o consumo em dívida em  de  de

Restituído o depósito de garantia n.º  em de  de

O Funcionário,

OBSERVAÇÕES

Autorizado:

Em / /

O Presidente,

DESPACHO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário

/ /

Monchique,  /  /

Requerente (3)
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