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Ex.

Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Santa Cruz
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL

REQUERIMENTO – LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
Nº. DE CONSUMIDOR

Nº. DE CONTRIBUINTE

NOME:
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

CC / BI / PASSAPORTE

DATA VALIDADE / EMISSÃO

TELEFONE

TELEMÓVEL

QUALIDADE

E-MAIL

Objeto do Requerimento
Vem requerer a V. Ex.a a ligação de prédio à rede pública de drenagem de:

águas residuais domésticas
águas residuais pluviais

Constituição do prédio:

Tipo de prédio:

N.º de instalações sanitárias:

______

moradias geminadas

N.º de cozinhas ou kitchenettes:

______

moradias em banda

N.º de quartos e salas (só habitação):

______

edifício de apartamentos

N.º de garagens fechadas (só habitação):

______

Área de construção (só outra utilização) (m2):

______

Moradia unifamiliar

Habitação coletiva:

Outra utilização: ___________________________
Localização:

morada supra referida
__________________________________________________________________________

Pretende que a ligação seja a cargo do:

requerente
Município de Santa Cruz

ESPERA DEFERIMENTO,

O REQUERENTE,

AOS

_______________________________________________________

Aceita expressamente que os seus dados sejam utilizados pelo Município de Santa Cruz para a gestão do processo.
Autoriza que seja notificado(a) através do e-mail ou contactado(a) através do(s) contacto(s) telefónico(s) indicado(s).
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Documentação suficiente

Solicito parecer técnico

Requerente sem dívida

__________________________

________________________
________________________

O FUNCIONÁRIO

MOD DAS-LD

versão 3 - 2018/05

ELEMENTOS PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Apresentação do(s) documento(s) de identificação civil e de contribuinte fiscal
Cópia de procuração, no caso de procurador
Código da certidão permanente, no caso de empresa
Cópia da ata de nomeação ou de posse, no caso de condomínio ou associação
Cópia da escritura de habilitação de herdeiros ou do imposto de selo sucessório, no caso de herdeiro
ou cabeça de casal
Cópia atualizada da caderneta predial ou da certidão de teor do registo predial
Cópia do contrato de promessa de compra e venda, se aplicável
Cópia do contrato de arrendamento/cessão/comodato e comprovativo de pagamento do respetivo
imposto de selo, se aplicável
Cópia do alvará de licença de construção, se o pedido se referir a obras particulares

