
DATA:

A FUNCIONÁRIA

CONTRIBUINTE ou P. COLECTIVA Nº:

FAX: TELEFONE: TELEMÓVEL:

E-MAIL:

CONCELHO:

N.I.F: B.I Nome:

Nº Indústrias:

Ramal ao Loteamento N.º

Ramal para Boca de Incêndio N.º

INSTALAÇÃO N.º

Nº Habitações:

Ramal ao Prédio com Propriedade Horizontal:

, que pretendo contratar com a Penafiel Verde, E.M. , a prestação de serviços  

DOMICILIO / SEDE CONVENCIONADO:

Nº Comercios:

CÓDIGO POSTAL:

CLIENTE de SAN Nº

OBJETO DE CONTRATO:

CLIENTE de RSU Nº

NOME ou DENOMINAÇÃO SOCIAL:

MORADA de FATURAÇÃO (2):

INDICAR SE JÁ É UTILIZADOR NO MESMO LOCAL DE CONSUMO DE ALGUM DOS SEGUINTES SERVIÇOS:

EXMA SENHORA

NOME ou DENOMINAÇÃO SOCIAL:
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IDENTIFICAÇÃO do CLIENTE (1):

DA PENAFIEL VERDE, EM

LOCAL da INSTALAÇÃO:

CÓDIGO POSTAL:

    Declaro junto de V. Exa., na qualidade de (3)

Declaro que pretendo ser utilizador dos serviços seguintes  (5):

ambientais,  a levar  a  efeito  no prédio (4) inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo Nº

REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

(LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA)

LOCAL da INSTALAÇÃO:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REQUISIÇÃO N.º

a nossa fonte, a sua satisfação

NOME ou DENOMINAÇÃO:

C.CIDADÃO  Nº

PENAFIEL

CLIENTE de AGU Nº

FREGUESIA da INSTALAÇÃO:

WEBSITE:

MORADA  de COBRANÇA:

Penafiel Verde, EM | Rua de Abílio Miranda 456-51 Penafiel | T.255 710 130 | F. 255 710 139 | www.penafielverde.pt | NIF 507 700 651 | Capital Social 6.000.000,00 € |

Requisição para Ligação do Ramal de Abastecimento de Água:

MOD 10/02



 Informo que não devem ser liquidadas as tarifas referentes à execução de ramais de  (6) , uma vez que (7)

 Mais requer (10):

Para o efeito, junta os documentos seguintes:

Declaro, sob compromisso de honra, que:

a) As declarações por mim produzidas correspondem à verdade.

b) Assumo todas as responsabilidades inerentes à prestação das mesmas no âmbito do presente contrato.

c) Tenho conhecimento que a prestação de falsas declarações implica a participação para efeitos de procedimento criminal.  

O Cliente ou representante (13)

1) Domicilio convencionado para efeitos de realização de citação ou da notificação em caso de litígio judicial ou extra-judicial

2) Preencher apenas se pretender que a factura seja enviada para a morada diferente do local de consumo

3) Proprietário,usufruário,locatário,superficiário,titular do direito de uso e habitação, etc.

4) Rústico, Urbano ou Misto

5) Se no local estiverem disponiveis as redes de abastecimento de água e de saneamento é obrigatória a ligação a ambas

6) Água, Saneamento ou Água e Saneamento

7) Preencher apenas se for o caso

8) Caso se venha a verificar que o pagamento é devido as respectivas tarifas serão liquidadas posteriormente

9) Preencher apenas se for esse caso

10) Preencher apenas se for esse caso

11) Preencher apenas se for esse caso (o máximo permitido são 12 prestações)

12)

13) Assinatura conforme documento de identificação

A Presidente do Conselho de Administração

Penafiel Verde, EM | Rua de Abílio Miranda 456-51 Penafiel | T.255 710 130 | F. 255 710 139 | www.penafielverde.pt | NIF 507 700 651 | Capital Social 6.000.000,00 € |

Proceda-se em conformidade com o solicitado, depois de observadas as respetivas disposições legais e regulamentares em vigor.

prestações mensais (11).

ASSINATURA DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS:

No caso de não se saber o nº de processo deve escrever "A Identificar". A Empresa Municipal reserva o direito de não fornecer água e não recolher águas residuais, ou de suspender  respectivo serviço, caso se venha a verficiar que a edificação é 

clandestina

DATA E ASSINATURA DO CLIENTE:

Alexandra Almeida, Eng.ª

    Em conformidade com a deliberação da Penafiel Verde E.M., solicito que me seja concedida a possibilidade de liquidar as tarifas devidas pela

  Planta localização à escala 1:2, indicação do local consumo (dispensável se estiver implementada a toponímia) ou Localização através do  GOOGLE EARTH.

PENAFIEL,

 previamente deve ser averiguado pela empresa municipal se o pagamento é devido (8)

INSTRUÇÃO DO PEDIDO:

Caderneta Predial Atualizada / IMI

  Comprovativo da Identificação Civil (Cópia Cartão de Cidadão,  Bilhete de Identidade, Pessoa Colectiva ou  Passaporte ) e de Identificação Fiscal.

 execução de ramais em

Informa ainda que:

  Existe licença de construção ou admissão de comunicação prévia (necessário para o fornecimento de água para obras) – Processo n.º (12)

  A obra encontra-se concluída (necessário para ligações definitivas) – Processo n.º (9)
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