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PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DE ÁGUA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ex.mo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

PENELA 

 

(nome do requerente) __________________________________________________________________________ 

contribuinte nº __________________________________, com morada em (rua/avª)____________________ 

__________________________________________________________(nº/lote)_______,(andar)______________ 

(localidade) ____________________________________(cód.postal) ___________-_________, freguesia de 

_______________________________, concelho de ____________________, com o nº de telefone/telemóvel 

________________________ vem na qualidade de ______________________________do contrato de 

fornecimento de água, para o prédio sito em ____________________________________________, com o 

consumidor nº ________________ solicitar a V. Exª a devolução da caução por si prestada, num prazo 

máximo de dois meses, conforme estipulado no Decreto – Lei nº 100/2007 de 2 de Abril. 

Pretende-se a restituição da caução da seguinte forma: 

       Por emissão de cheque, à ordem do titular do direito à devolução, enviado para a morada indicada. 

       Em numerário, presencialmente na Tesouraria da Câmara Municipal. 

 

Penela, ___ de ____________________ de 200__. 

O Requerente, 

 

______________________________ 

Espaço reservado aos Serviços:Espaço reservado aos Serviços:Espaço reservado aos Serviços:Espaço reservado aos Serviços:    

 

O Funcionário:__________________ 

Data: __/__/__ 

Nº de Caução:_______________                                             Nº de Ordem Pagamento:__________________ 

    

Registo de Entrada:Registo de Entrada:Registo de Entrada:Registo de Entrada:    
    

Regº nº _______, livro nº ____ 
Pº nº ___________/ ________ 

 
Em ____/_____/20___ 

O Funcionário, 
____________________ 

 

DespachoDespachoDespachoDespacho::::    
Aprovada a restituição de acordo com Deliberação Camarária de 2 de 
Junho de 2008 

 
Em ____/_____/20___ 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 ____________________ 



2/2 
DTOSU.078.01 

    

DOCUMENTOS A APRESENTAR:DOCUMENTOS A APRESENTAR:DOCUMENTOS A APRESENTAR:DOCUMENTOS A APRESENTAR:    

    

1 1 1 1 ––––    O Requerente como Titular do Contrato:O Requerente como Titular do Contrato:O Requerente como Titular do Contrato:O Requerente como Titular do Contrato:    

 • Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte 

2 2 2 2 ––––    O Requerente apresentaO Requerente apresentaO Requerente apresentaO Requerente apresenta----se como Legítimo Herdeiro do Titular do Contratose como Legítimo Herdeiro do Titular do Contratose como Legítimo Herdeiro do Titular do Contratose como Legítimo Herdeiro do Titular do Contrato    

 • Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte; 

• Escritura de habilitação de herdeiros ou participação de óbito Finanças/Imposto selo; 

3333    ––––    O Requerente apresentaO Requerente apresentaO Requerente apresentaO Requerente apresenta----se como representante do Titular do Contratose como representante do Titular do Contratose como representante do Titular do Contratose como representante do Titular do Contrato    

 • Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte; 

• Fotocópia do cartão de contribuinte do titular do contrato; 

• Procuração com poderes bastantes para requerer a restituição da caução. 


