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Nº ________ / 200__ 

 
Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova 

 

 

_____________________________________________________________________________________________, utilizador Individual 

/ Empresa (1) / outra Instituição (riscar o que não interessa), com morada em 

_________________________________________________________________________________________________________, no lugar 

de ____________________________________ freguesia de ____________________________________________, com o n.º de 

telefone ________________________________, requer a V. Ex.ª, a colocação de ________ (indicar o nº de 

contentores) contentor(es) de 110 L / 800 L (riscar o que não interessa) por motivo de: 

 o contentor actual ser insuficiente 

 o contentor actual se encontrar danificado 

 o contentor anterior ter desaparecido 

 novo  

 outro _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(1) 
Tomei conhecimento de que deverei proceder ao pagamento do(s) contentor(es), no sector de taxas desta Câmara 

Municipal, no prazo de 20 dias úteis, que começarão a contar 8 dias após a colocação do(s) mesmo(s) e de que, findo este 
prazo, a dívida será cobrada em processo de execução fiscal. 

 

Condeixa-a-Nova, ________ de ______________________ de 200_______ 
 

O Requerente, 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE TAXAS E LICENÇAS 
 

Consumidor   _____ SIM  Área / Nº Consumidor 

______________________________________________ 
 _____ NÃO 

 

O funcionário _______________________________

Requisição de Contentor 
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INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DASU 
 
 

Análise da situação: 

 
 
 
 
 
 
 
 

em ______/______ /200____                                                   ass. ____________________________________________ 

Despacho:  

Data: ____/_____/200__                                                ass. ___________________________________________ 

 

Procedeu-se à colocação de _______ contentor(es) no dia ______ / ______ / 200____,  

Condeixa-a-Nova, ______ de _____________________________ de 200_____ 

 

O Encarregado, 

 

__________________________________________________ 

 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE TAXAS E LICENÇAS 

 

Aquisição de contentor  

______ Contentor 110 litros x € ____,00     € _______,______ 

______ Contentor 800 litros x € ____,00     € _______,______ 

SUBTOTAL     € _______,______ 

IVA 2__%     € _______,______ 

TOTAL     € _______,______ 

 

Avisado o requerente em  ______/_______/200_____  Rubrica do Func. ________________________________ 

 

Pago pela guia n.º ________ em ______/_______/200_____ Rubrica do Func. ________________________________ 


