Município de Arraiolos
Câmara Municipal
www.cm-arraiolos.pt

Entrada n.º
Processo n.º
Registado em:
O Funcionário:

DESPACHO/DELIBERAÇÃO
A Preencher pelos serviço

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
Preencher pelos serviços

REGISTO

EXMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS

RAMAL DE ÁGUA E/OU SANEAMENTO
Identificação do requerente (preencher com letra maiúscula)
Nome/Designação
Domicilio/sede

N.º

Localidade

Código Postal

NIF / NIPC

BI / CC

Passaporte

válido até

Identificação do representante (preencher com letra maiúscula)
Nome/Designação
Domicilio/sede

N.º

Localidade

Código Postal

NIF / NIPC
Na qualidade

BI / CC
Mandatário

Passaporte
Sócio-gerente

Administrador

válido até
Outro

Meios de notificação ao requerente ou representante
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço:
Domicilio/sede

N.º

Localidade
Telefone

Código Postal
Fax

Email

Pedido
Em conformidade com o estabelecido nos Regulamentos Municipais de Abastecimento de Água e Serviço de Saneamento de Águas
Residuais de Arraiolos, vem solicitar a V. Exa. a ligação à rede pública do seguinte:
ramal de água
destinado a consumo

ramal de esgoto
doméstico (habitação)

alteração de ramal de
mudança de local do

ramal de águas pluviais
não doméstico (comercio, serviços, industria e )
substituição de ramal de

contador

ramal

anulação de ramal de

No prédio sito

Praça do Município nº 27, 7040-027 Arraiolos
Telef. (+351) 266490240 ● Fax.(+351) 266490257 ● email: geral@cm-arraiolos.pt
NIPC 501258027
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Na localidade

Freguesia

O Requerente /

O Representante

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não
souber ou não puder assinar)

Data

Validei a conformidade da assinatura de acordo com o documento
exibido.

O Funcionário
Pago pela guia n.º

Conforme regulamento taxas do Município

Data

Gestor do Procedimento:
Nome

ANEXOS

Documento de legitimidade;
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos, ou indicação do código de acesso a certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão
negativa do registo predial;
Caderneta predial;
Planta de localização esc. 1:2000 ou 1:25000;
Projetos de redes de águas e esgotos;
Projeto de rede de águas pluviais.
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