IMPRESSO

IMPIT045 D-05

Comunicação de Início de Obra

05/06/2018

À
AC, Águas de Coimbra, EM
Rua da Alegria, 111
3000 – 018 COIMBRA
(todos os dados deverão ser os do requerente do processo)

(Nome do titular do processo) .......................................................................................................................
........................................................................................................., residente em........................................
................................................................................................................................................. código postal
....................... – .................. localidade ............................................................................., contribuinte nº
...................................................., e-mail ………………………….………………………………….… contacto
telefónico ........................................................................... vem comunicar que, nesta data, deu início à
obra localizada em .........................................................................................................................................

 Declaro que não pretendo efetuar o contrato de fornecimento de água para obra, pelo que não
........................................................................................................................................................................

necessito de ramais, para execução da obra. Os ramais não solicitados no início de obra, serão pedidos
até à comunicação do fim de obra.
Nome do Técnico Responsável pela Execução da Obra: ..............................................................................
........................................................................................................................................................................
Processo nº .................. / ..................
Observações: ................................................................................................................................................
Coimbra ,.......... de .....................................de..................
...................................................................................................................................................................
O Dono de Obra / O Técnico Responsável pela Execução (riscar o que não interessa)

[ ] Autorizo expressamente o tratamento destes dados pessoais para efeitos de registo, para contacto, para adesão aos serviços
ou para efeitos de comunicação dos produtos e serviços da ÁGUAS DE COIMBRA, de acordo com os termos e condições da
Política de Proteção de Dados e de Privacidade que se encontram disponíveis em www.aguasdecoimbra.pt. Tenho consciência de
que posso exercer os meus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, retificação,
oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Gabinete da
Proteção de Dados da ÁGUAS DE COIMBRA, pelo correio eletrónico protecaodedados@aguasdecoimbra.pt.

A preencher pela AC, Águas de Coimbra, E.M.
Licença nº.................................de.....................................a..............................................
Documento comprovativo de admissão da comunicação prévia...................................................................
........................................................................................................................................................................
Nº de Instalação ...........................................................
Ramal de água nº..................................................................................................................................
Ramal de saneamento nº......................................................................................................................
Ramal pluvial nº......................................................................................................................................

 Data .................. / ................ ./ ................ Hora ….…:…..
Entregue desenho de pormenor de caixa para contador 
Prolongamento da rede pública de distribuição de água 
Prolongamento da rede pública de drenagem de águas residuais domésticas 
Prolongamento da rede pública de drenagem de águas residuais pluviais 
Marcação de vistoria: Não
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