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PEDIDO DE VISTORIA FINAL 

  

(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 ____            ________________    ____________,             

tendo concluído a construção da rede predial de água sito no(a) _                               ____________       , 

em ___________________________, de acordo com o projeto aprovado pela Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém com o nº _______ , requere a realização da vistoria final ao respetivo espaço destinado 

ao contador/bateria de contadores, com o nº de frações de _______. .. 

 

___________                        ____               _, ____ 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). 

ORÇAMENTO 

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

1. Deferido o presente requerimento, será marcada pela Águas de Santo André, S.A., com prévio conhecimento do requerente ou do técnico 
responsável pela direção técnica da obra, o dia e a hora para a realização da vistoria final; 

2. As vistorias são efetuadas por uma comissão constituída por três funcionários da Águas de Santo André, S.A.; 

3. O requerente, os autores do projeto e o técnico responsável pela direção técnica da obra participam, sem direito a voto na vistoria; 

4. A comissão referida no n.º 3, após proceder à vistoria, elabora o respetivo relatório de vistoria e dele dará conhecimento aos interessados. 

Número: 


