
S8
.IM

.0
02

.0
1 

 

 

 

Águas de Santo André, S.A. - Cerca da Água, Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André – Portugal  

Tel.:+351 808 101 005 e +351 269 708 242 • Fax: +351 269 708 269 • e-mail: clientes.adsa@adp.pt • www.adsa.pt 

NIPC e Matrícula: 505 600 005 • C.R.C. Santiago do Cacém • Capital Social: €1.000.000  

PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR DE OBRA 

  

de Santo André, S.A.) 

                                                                                                                                                                (A preencher pela Águas de Santo André, S.A.) 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome _______                                                                                                                            ____     

Morada _______                                                                                                                            ____     

com o Código Postal _____-____, Localidade                                                                          ___           __ 

Tel./Telm. ________________________ e e-mail ____            ________________    ____________           

requer a instalação de um contador de obra calibre _            , na obra sita no(a) _____________________, 

___________                        ____               _  e cujo projeto se encontra aprovado pela Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém com o n.º _____  __ .. 

 

___________                        ____               _, ____ de ______________ de __       _ 

 
____                                     _     _ ________ 

 (Assinatura) 

 

 

 

 

ELEMENTOS A ANEXAR 

1. Documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte) do(s) requerente(s). Caso a entidade 
requerente seja pessoa coletiva deverá ainda ser entregue documento comprovativo dos poderes do(s) signatário(s) para subscrever o pedido; 

2. Certidão do Registo Comercial válida (para pessoas coletivas); 

3. Inscrição do prédio ou fração nas Finanças ou caderneta Predial Urbana atualizada; 

4. Licença de Construção válida (obra) ou Licença de Utilização (definitiva); 

5. Planta de localização e planta de implantação do edifício, à escala 1/1000 ou 1/2000; 

6. Memória descritiva e justificação do projeto predial da Rede de Águas e de Rede de Incêndios, se aplicável, e respetivas Peças Desenhadas. 

ORÇAMENTO 

As verbas a cobrar pela Águas de Santo André, S.A. estão sujeitas a orçamento considerando o preçário em vigor. 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

1. A instalação de contadores de obras é exclusivamente destinada à contagem de consumo de água para realização das mesmas; 

2. Após a conclusão das obras, os consumidores solicitarão à Águas de Santo André, S.A., por escrito, que os contadores sejam retirados. 

Número: 


