
 

 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R010-0 1 

 

CANCELAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC  

Morada    Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email 

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 

 
 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Ex.ª o cancelamento do fornecimento de água do consumidor nº   Instalação nº  

Contador nº  Marca  Leitura   

 Na morada supra referida 

 No prédio situado em    Porta 

 Código Postal  -  Freguesia Concelho 

Em virtude de 

 Averbamento de nome (a) 

 Se encontrar desabitado 

 Mudança de residência 

 Outro  
 

 

 

 

 

Pede deferimento, O requerente, 

Data    
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 

 Cópia simples do registo predial ou contrato de arrendamento ou concessão de exploração ou comodato ou sublocação (a) 

 Outro  
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