REGISTO Nº _____ / Ano:______
REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:

Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligação definitiva / mudança de local de
contador / Boca de incêndio

______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome *

(1)

Morada *
Freguesia *
Cód. Postal *

-

NIF *

NIC/BI *

Válido até *

Telefone *

Telemóvel

/

/

Fax

Email
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo
dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.

DO PEDIDO

Requer a V.Exª., para o prédio sito em _________________________________________________________________
freguesia ____________________________________________, o seguinte:
O abastecimento de água à sua obra (1), (4), (9), (10) e (5 para empresas)
O abastecimento de água à sua moradia (1), (2), (3), (9) e (5 para empresas)
O abastecimento de água para rega (1), (2), (3), (9) , (8 para arrendatários) e (5 para empresas)
Contrato doméstico associado nº
O abastecimento de água para terreno (1), (3), (9) e (5 para empresas)
Fundamentação do pedido
O abastecimento de água para estabelecimento (1), (2), (3), (5), (6), (9) e (8 para arrendatário)
O abastecimento de água para serviços comuns (1), (2), (7), (9) e (5 para empresas)
Ligação definitiva (1), (2), (3), (9) e (5 para empresas)

Cód. Cliente nº

Mudança do local do contador (1), (2), (3), (9) e (5 para empresas)

Cód. Cliente nº

Fundamentação da mudança
Mudança de contador de obras para definitivo (1), (2), (3), (9) e (5 para empresas)

Cód. Cliente nº

Boca de incêndio (1), (2), (3), (6), (9), (8 para arrendatários) e (5 para empresas)
Fundamentação do pedido
DOS ANEXOS

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos:
(1)

Planta de localização (escala 1/2.000), comprometendo-se pela construção de uma caixa de proteção ao
contador e ao pagamento de todas as despesas com a referida operação

(2)

Licença de utilização (habitacional ou outra)

(3)

Caderneta predial urbana ou Escritura ou Certidão permanente do registo predial

(4)

Licença de obras

(5)

Certidão permanente do registo comercial

(6)

Fotocópia do IRS/IRC ou declaração de início de atividade se iniciou atividade no ano em curso, caso seja
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firma deve entregar certidão comercial
(7)

Ata do condomínio

(8)

Contrato de arrendamento

(9)

Documento de identificação do requerente e Número de identificação fiscal

(10) Em caso de obra sujeita a comunicação prévia, exibir:
Livro de obra devidamente autenticado
Documento comprovativo do pagamento das taxas

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 documento correspondem à verdade.
PROTEÇÃO DE DADOS

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados por
parte do Município de Albufeira, no âmbito do presente formulário
Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação institucional.

Pede deferimento,

A preencher pelos serviços

Albufeira, ____/____/_______

Conferi a identificação do requerente, através de:

O Requerente / Comunicante
O Funcionário
Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

Submeter
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