REQUERIMENT O DA CONFORMIDADE DAS
LIGAÇÕES DAS REDES PREDIAIS

REQUERENTE (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)
Nome / Designação
Endereço
Concelho / Freguesia

Código-Postal

Telefone

Email

BI / CC
Na qualidade de

Válido até
☐ Proprietário

☐ Usufrutuário

NIF
☐ Locatário

Outro:

REPRESENTANTE
Nome
BI / CC
Na qualidade de

Válido até
☐ Mandatário

☐ Sócio-gerente

NIF
☐ Administrador

Outro:

Código Certidão Procuração
ENDEREÇO DE CONTACTO (PARA EFEITOS DE NOTIFICAÇÃO)
Utilizar dados do requerente acima identificados

☐ Sim

☐ Não

Endereço
Freguesia

Código-Postal

Telefone

Email

LOCAL DA PRETENSÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)
Rua / Lugar

N.º / Lote N.º

Freguesia
Registo Predial N.º

Art.º Matricial N.º

Código da certidão predial permanente
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PRETENSÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)
Vem requerer a ligação do prédio:
☐ Antigo

☐ Em construção

☐ Em reabilitação

☐ Com ampliação do existente

Com alvará de licença de construção nº1

☐ Outros

, de

Tipo de ligação:
☐ Abastecimento de água + saneamento de águas residuais
☐ Abastecimento de água
Tem ramal de saneamento de águas residuais?

☐ Sim

N.º Cliente

☐ Não
☐ Saneamento de águas residuais
Tem contador?

☐ Sim

Código de identificação do local (CIL)

☐ Não 2
1 - Aplicável exceto em prédio identificado como “antigo”.
2 - No caso de resposta negativa deverá ser solicitada a ligação à rede pública de abastecimento de água nos balcões da AGERE.

Ramal de ligação de saneamento de águas residuais:
☐ Existente
☐ Pretende que o ramal seja executado pela AGERE, após aceitação do orçamento conforme tarifário em vigor
Envio de orçamento para
☐ Pretende executar o ramal, nos termos previstos no N.º 3 do Artigo 64.º do regulamento de abastecimento público de
águas residuais urbanas (ver documentos instrutórios necessários – G, H, I)
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
☐ (A) Fotocópia simples da procuração, se não indicou código de acesso à procuração on-line e se é procurador;
☐ (B) Documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Passaporte);
☐ (C) Se for Proprietário deverá anexar a Certidão do Registo Predial ou a Caderneta Predial ou a Escritura;
☐ (D) Se for Locatário deverá anexar o Contrato de Arrendamento ou outro documento que titule a legitimidade de ocupação
do local da ligação;
☐ (E) O presente requerimento pode ser assinado pelo requerente, por um seu representante ou procurador. No caso de
pedido de ligação em nome de pessoa coletiva é necessária a apresentação da Certidão de Registo Comercial ou, em
alternativa, assinatura reconhecida, por notário ou advogado, com menções especiais, em como tem poderes para tal;
☐ (F) Planta de localização da pretensão;
☐ (G) Projeto de execução em que conste o prazo total de execução, no caso de execução pelo proprietário;
☐ (H) Certificado do empreiteiro de obras públicas e particulares do adjudicatário dos trabalhos, no caso de execução pelo
proprietário;
☐ (I) Autorização da entidade tutelar para intervenção na via pública, no caso de execução pelo proprietário.
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PEDE DEFERIMENTO
Autorizo a utilização dos meus contactos para efeitos de divulgação de iniciativas da AGERE

☐ Sim

Nome / Representante

Data

Nome / Representante

Data

☐ Não

* As notificações e comunicações aos interessados de todas as decisões ou informações que possam ser efetuadas por via postal simples, serão realizadas através de
correio eletrónico, conforme previsto no artigo 112º do CPA ou 121º do RJUE, salvo quando esta não for possível. Sempre que não possa processar-se por via
eletrónica, a notificação é efetuada por via postal simples. O requerente presume-se notificado em consonância com o previsto no artigo 113º do Código do
Procedimento administrativo.”
Nota 1 – O requerente responsabiliza-se pela informação prestada, quanto à pretensão e conteúdo.
Nota 2 – Os dados aqui recolhidos estão vinculados às obrigações do Regulamento Geral de Privacidade de Dados da União Europeia (RGPD).

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
☐ A assinatura do(s) requerente(s) foi confirmada pela exibição do documento de identificação.
☐ O pedido está instruído com os elementos supra indicados pelo requerente.
OBSERVAÇÕES

O técnico de atendimento
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