PEDIDO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº.............../.......
NIPG:______
Aos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,
VILA FRANCA DE XIRA
Nome (a) ......................................................................................................................................................................, com o tel.
nº. ............................., morador ....................................................................................................................................., em
..................................................., na qualidade de (a) .............................................., vem solicitar a execução do ramal definitivo
de abastecimento de água à seguinte edificação:
1.

licença camarária nº ................, válida até ...... /...... /......., em nome de ......................................................................

2.

a ) edificação com ......... pisos e ........ fogos,

3.

localizado em ................................................................................., freguesia de ........................................

b) outro tipo de obra: .................................................

Vila Franca de Xira, ......../......../.........
requerente(a)..........................................................................
Conferida a assinatura mediante exibição do B.I. nº ..................................
válido até ....../....../...... pelo Arquivo de Identificação de ...........................
Contribuinte nº ..............................................................

Nota: O pedido só é considerado válido se existirem condições locais à sua execução. Os elementos do ramal a
considerar são referentes ao verificado pela fiscalização dos SMAS na fase da vistoria da rede predial, pelo que,
após conclusão da obra, caso existam alterações ao projecto será necessário ajustar os valores já liquidados.
ELEMENTOS DO RAMAL: ( conforme vistorias aprovadas )
Designação Diâmetro Comprimento Nº ramais
Habitação

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

............... (m)

...........

Ligação provisória » 70%

€ ................,......

Comércio

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

............... (m)

(un)
...........

Ligação definitiva » 30%

€ ................,......

S. incêndio

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

............... (m)

(un)
...........

Ligação total » 100%

€ ................,......

Outro.............

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

............... (m)

(un)
...........

Fiscaliz.p/ exec. p/ Cont.Prop.

€ ................,......

.. € ................,...... TOTAL Tarifa do ramal abast.
(un) água

Tarifa de ligação do ramal

€ ................,......
€ ................,......

Projecto SMAS

Elaboração do orçamento
Impresso

nº............................................................................
Ensaio
e vistoria às canalizações aprovados em ....../......./........

Fatura nº ........................

Solicitou previamente ligação provisória nº.............. / .........,
pago
o valor € .............,...... pela guia nº............, em
......./........./.........
Pretende manter contador de água para apoio a obras

Pago em ....../....../......

a) Proprietário ou construtor
MOD. 7

CUSTOS DO RAMAL:
Tarifa do ramal de abastecimento água

O funcionário,

€ ................,......
SOMA € ................,......
IVA € ................,......
TOTAL € ................,......

............................................
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Obs.: ...........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

CONTROLO DE EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE RAMAL E RESPECTIVOS VALORES
ELEMENTOS DO RAMAL EXECUTADO:
Designação
Habitação
Comércio
S. incêndio
Outro..............

diâmetro
.............
.............
.............
.............

Comprim.
........... (m)
........... (m)
........... (m)
........... (m)

Nº ramais
...........(un)
...........(un)
...........(un)
...........(un)

verifica
OK

rectificar / adicional
diâmetro comprimento. nº ramais
VALOR
+
..........
(m)
.............
+ ......... (un) € ................,....
............. + .......... (m) + ......... (un) € ................,....
............. + .......... (m) + ......... (un) € ................,....
............. + .......... (m) + ......... (un) € ................,....

.
....../....../...... O Eng.º responsável,.............................

TOTAL

€ .................,....

O Canalizador ................................. O Encarregado ................................
Ligação provisória executada ........./........../........
................................
Obs:
..............................................................................................................................................
Ord. Serv. nº ..........…...........
...............................................................................................................................................…...
...........................................................................................
Contador provisório instalado ......../........../........
O Canalizador ................................. O Responsável .................................
Ord. Serv. nº .......................

Cont nº...................

Marca:...................

Leitura inicial :................... selo segurança :.........

O Canalizador ................................. O Encarregado ................................
Ligação definitiva executada ........./........../.........
Obs:
.............................................................................................................................................
Ord. Serv. nº ........................
..............................................................................................................................................................
................................................................................
Acompanhamento e fiscalização de execução de ligação definitiva por conta própria em ........./ .........../ ..........
Executado por:........................................................................
Morada:..................................................................................
Contribuinte nº................................. Tel: ...............................

Obs: .......................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

O responsável pela execução: ................................................

Fiscalizado por:......................................................................

Alteração de localização de contador provisório ........................................................... O canalizador ...................................
Ord. Serv. nº .......................

Cont nº................... selo de segurança............. ligações directas removidas ................................

Contador provisório levantado ........./........../........
Ord. Serv. nº .................... leitura final .................

O Canalizador ................................. O Responsável .................................
Obs: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................................................

Ofício nº .................... enviado ao cliente a informar da rectificação de valores em ......../........./.........

.........................................
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VALOR RECTIFICADO
IVA »

€ .................,....
€ .................,....

TOTAL »

€ .................,....

Fatura nº ..............

O funcionário,

Pago ....../....../......

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

Processo arquivado em ........./........./............
OUTRAS OBSERVAÇÕES :
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