Exm.o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo
REQUERIMENTO
VIABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE RAMAL
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
IDENTIFICAÇÃO

Nome

, nascido(a) a

contacto

,

, e-mail

,

com residência na

,

na localidade de

, código postal nº

Contribuinte nº

, BI/CC nº
O(A) proprietário(a)

válido até
O(A) arrendatário(a)

,

, na qualidade de:
O(A) utliiador autoriiado(a)

Vem requerer a V. Exª. (nos termos do Regulamento de Distribuição de Água em vigor)
Viabilidade para construção e ligação de Ramal de Fornecimento de Água para consumo humano
Referente à instalação (dados referente à instalação)
Instalação nº
Nome
Morada
Ferreira do Alentejo

, código postal nº

Prédio inscrito na matriz sob o nº
Licença de obras nº

válida até

Localização do contador
Diâmetro do ramal:
15mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
65mm
75mm
O contador fca acessível aos serviços:
pelo interior
pelo exterior
O requerente declara que o local para instalação e ligação de contador de fornecimento de água está preparado
com a instalação de caixa do tpo PC com as medidas mínimas 400mm x 300mm.

LER COM ATENÇÃO:

O pedido de requerimento foi devidamente instruído de acordo com os elementos disponibilizados pelo(a) requerente.
O(A) requerente declara que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre o pedido.
O pedido de requerimento deverá obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes elementos:
1.BI/Cartão do Cidadão 2.NIF/INPC
3.Legitmidade do prddio
4. Licença de utlização ou construção

Ferreira do Alentejo,

, de

de

.

5. Pagamento do pedido de viabilidade

ede Deferimento,

________________________________
INFORMAÇÃO DOS SERPIÇOS ADMINISTRATIPOS,
Conforme GSE

DES ACHO,
A Chefe da DAM

O Coordenador Técnico,

Por subdelegação de competências da Vereadora Maria José Efigénio de 11/11/2019

Maria José G. Mendes Couraça

José Dias Mira

raça Comendador Infante assanha nº5
7900-571 Ferreira do Alentejo

telf: 284738700
geral@cm-ferreira-alentejo.pt
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