
Vem requer a V. Exa., a verificação do contador, devido ao excesso de consumo existente em _______________, para o 

local abaixo indicado:

Local: __________________________________________________________________________________________________________

Contrato Nº: ______________ Área: _________ Consumidor N º : _________________

Através de:

Análise das leituras;

Teste simples de funcionamento do contador, realizado por trabalhadores do município, com o custo associado 

descrito no artigo 102º do regulamento em vigor (30,88€ + IVA);

Aferição do funcionamento do contador, por entidade acreditada pelo IPQ, com custo associado (orçamento da 

entidade, 44,50€ + despesas de envio).

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

EXCESSO CONSUMO / VERIFICAÇÃO DE CONTADOR

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: __________

Em _____  / _____  / ________

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emissão: ____________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________ 

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

Na qualidade de:  Proprietário          Comproprietário           Usufrutuário           Locatário          Outro:  _______________________________

REPRESENTANTE

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emitido em: __________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________ 

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Telefone: _____________   E-mail: ___________________________________________________________________________________

Na qualidade de: Procurador          Herdeiro         Administrador           Gerente        Outro: ________________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento 

de identificação. 

O assistente técnico:  ____________________________ 

Data: _____ / _____ / ________

Observações:___________________________________________

DEFERIDO                 INDEFERIDO 

O Presidente  da Câmara Municipal,  

______________________________________

_____ / _____ / ________

DECISÃO

A preencher pelos serviços

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
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