
Cartão do Cidadão / Bilhete de Identidade do requerente e representante
Procuração
Outro : _______________________________________________________________________

Vem requer a V. Exa., a rescisão do contrato de fornecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos,

de acordo com o artigo n.º 92 do Regulamento do Serviço de Distribuição e Abastecimento Público de Água,e de Saneamento

de Águas  Residuais no Município de Vila Nova de Poiare , para o local e nos termos abaixo.

indicados:
Local: __________________________________________________________________________________________________________

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

Para o efeito comunico a leitura atual ________ m3, do contador n.º: _________________

Mais informo que a rescisão se deve ao facto de:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Para o efeito junta os seguintes elementos :

Morada para notificações

Solicita ainda que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam remetidas para:

Requerente  e morada supra indicada                  Representante e morada supra indicada                    

Outro:  ______________________________________________________________________________________________
Residência/Sede:    ___________________________________________________Nº: ______   Lote, Andar:  ____________    

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

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

DENÚNCIA DO CONTRATO

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
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DEFERIDO ____________________________________________________________________________________

INDEFERIDO __________________________________________________________________________________

O Presidente  da Câmara Municipal,  ___________________________________________         _____ / _____ / ________

O Chefe da DOUSU,  no uso da competência delegada , ____________________________       _____ / _____ / ________

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

Conferi se o consumidor possui débito.

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

O assistente técnico:  ____________________________   Data: __________________

Observações:  __________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

DECISÃO

Procedeu-se ao solicitado  em ___________________

A  necessidade de remoção do contador de água foi comunicada ao Serviço de Água e Saneamento, na data _______________________

O assistente técnico :   ____________________________   Data: _______________

Observações: ___________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas

declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. Declara ainda que o

titular não possui faturas em débito e tem conhecimento que o consumo residual será debitado na fatura final.

Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

A preencher pelos serviços

.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Ao abrigo do disposto no artigo 92º do Regulamento:

Não se vê inconveniente na denúncia do contrato.

Propõe-se o indeferimento do pedido, devido a _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

O técnico superior:  __________________________________ Data: ________________




