
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

Declara que é o legítimo titular do direito à devolução da caução.

Declara que é o herdeiro do legítimo titular do direito à devolução da caução, conforme documento de habilitação de

herdeiros, que junta.

 Requere, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 195/99 de 8 de Junho, com as devidas alterações, a restituição da caução

relativa ao serviço fornecimento de água, de acordo com o respetivo edital em vigor no valor total de                        €. O presente

pedido, surge na sequência de       alteração de meio de pagamento (requerimento registo nº             de                                 )

        denúncia do contrato (requerimento registo nº                de                                 ).

/ /

//

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Em

O Funcionário

O consumidor prestou ou actualizou caução anteriormente , sob a guia de pagamento nº                       a

O valor prestado foi de:                     €

O montante da atualização nos termos do artigo 6º do Decreto- Lei nº 195/99,de 8 de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº

100/2007,de 2 de Abril, e do artigo 4º do Despacho 4185/200 (2ªserie) é de                      €.

Assim, poderá ser restituída a caução no valor total de                      €

/ /

/ /

RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE ÁGUA 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.

Em / /

O Presidente,

DESPACHO
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