PEDIDO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

NOME (maiúsculas): ........................................................................................................................... Tel. ou Fax: ..............................
Solicito um contrato de fornecimento de água para:
Habitação

Escritório/Comércio/Indústria

Outro a especificar:

Obras

.........................................................................................................................................................

LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO
Rua: .....................................................................................................................................................

N.º: ................................

Andar:......................................

Tel.:

Freguesia:

..................................................................................

..............................

Para tal anexo fotocópia dos documentos (ver verso):
Caderneta predial atualizada
ou
Escritura de compra
ou
Contrato de arrendamento
ou
Licença da obra

Bilhete de identidade/Cartão de
cidadão
N.º de identificação fiscal do cliente

ASSINATURAS
1.

No caso do cliente ser pessoa singular (assinatura conforme bilhete de identidade/cartão de
cidadão):
Ass.:

..........................................................................................................................................................................................

2. No caso do cliente ser uma pessoa coletiva (assinatura de representante legal conforme bilhete
de identidade/cartão de cidadão):
Ass.:

..........................................................................................................................................................................................

PAGAMENTO
Cheque no valor de 60 euros s/ o Banco:

..........................................................................................................................

(ver verso)

Notas:

1. Leitura atualizada do contador: .............................................../Instalação nº----------------------------------

(Apenas no caso de mudança de titular do contrato)
2. Para efectuar o pagamento das faturas de água por transferência bancária, deverá indicar
a instituição bancária; o número de conta a movimentar e o respetivo n.º de IBAN.
3. Para aderir à fatura eletrónica deverá apresentar pedido e indicar o e-mail para envio de
fatura.
Esclarecimentos complementares: Telefones 223773020/2 ou 916146597
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. DOCUMENTOS A ENVIAR (fotocópias)
▪

Bilhete de identidade/Cartão de cidadão

▪

N.º de identificação fiscal

▪

Caderneta predial atualizada ou escritura de compra no caso de ainda não ter
sido emitida a caderneta predial (prazo máximo 1 ano) - No caso de ser
proprietário. Excecionalmente, poderá ainda ser exigida a apresentação de
certidão do registo predial atualizada.

▪

Contrato de arrendamento ou autorização do senhorio acompanhada de
acompanhada de procuração que confira poderes legais para o efeito- no caso
de ser inquilino.

▪

Licença da obra. Não sendo o titular, exibir documento de adjudicação. É
imprescindível a indicação do local para envio de faturas (via CTT) - Para
contadores de obras

▪

Certidão comercial – no caso ser uma sociedade comercial

2. PAGAMENTO
▪

Cheque ou vale de correio, no valor de 60 euros, emitido à ordem de Águas de
Gaia, Empresa Municipal, SA para liquidação de valor do contrato (€55,35, IVA
incluído), portes e despesas de reenvio deste pedido.

Vila Nova de Gaia, …… de ………………………………………………….. de …………….
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