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Aplicável para os casos de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais para: garagens,
condomínios, barracão de alfaias agrícolas e arrumos, prédios existentes à data de construção do
sistema público, prédios e frações que já foram servidos pelo sistema público, separação de sistemas
prediais cujas frações já se encontram servidas pelo sistema público. Estas situações só se aplicam
para os prédios ou frações que estejam devidamente legalizados (deverá possuir documento que
comprove a titularidade de propriedade, de usufruto, de comodato ou de arrendamento de modo
a ser possível efetuar o contrato de fornecimento de água). O projeto simplificado destina-se ao
abastecimento de água para uma fração.
A análise do projeto simplificado é sujeita a pagamento de tarifa, de acordo com o tarifário em
vigor.
Sujeito a vistoria técnica pela Águas de Coimbra, sobre a qual incide a tarifa de vistoria final, por
contador, de acordo com o tarifário em vigor.
Nome do Proprietário...................................................................................................................................,
residente em...................................................................................................................................................
..............................................................código postal......................... – .................... localidade .................
....................................................................................., contribuinte nº........................................................,
e-mail ……………………………………………………………….., contacto telefónico ...................................
....................................................................................... local da edificação...................................................
........................................................................................................................................................................
registado na matriz predial urbana sob o número................................................................., da Freguesia
de ................................................................................................................................................................. .
Fim a que se destina o abastecimento de água..............................................................................................
Anexa planta de localização à escala 1: .............. (1/1000 ou 1/2000 obtida junto dos serviços
competentes da C.M.C., com o local devidamente assinalado)
Declaro que as redes prediais de água, esgotos e águas pluviais serão executados cumprindo as
normas e regras em vigor, designadamente o Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto e
o Regulamento Municipal de Água e de Águas Residuais de Coimbra.





Autorizo a execução dos respetivos ramais, se necessário, cujo valor será faturado de acordo com
o tarifário em vigor

Sim

Não

Coimbra,.......... de ...................................de....................
O Proprietário................................................................................................................................................
[ ] 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, EM - Atendimento
Documento comprovativo da legitimidade para efetuar o pedido: …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Assinatura do Colaborador: ...............................................................................data......../ ......../ ........
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A preencher pela AC, Águas de Coimbra, EM
Projeto Simplificado nº ......................./. ......................
Observações das vistorias, junção de uma fotografia do local:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................



SIM
O projeto simplificado enquadra-se



NÃO

Motivo de não enquadramento ……………………………………………………………………………………..
Se SIM, Obra nº………………………………….
Informações a ter em conta no ofício de resposta ao requerente:
Necessário prolongamento...............................Tipo.....................................................................................






SIM
Requisição de ramal de água
Requisição de ramal de saneamento
Requisição de ramal pluvial
Possui captação própria

.
.



NÃO

(deverá ser também preenchido o impresso correspondente ao relatório de vistoria final)
Assinatura do Responsável de Fiscalização e Vistorias: ............................................data......../ ......../ ........
Assinatura do Responsável de Pareceres e Vistorias: ................................................data......../ ......../ ........
Assinatura do Gestor de Projetos Prediais: ................................................................data......../ ......../ ........
Ofício ao requerente em ......../ ......../ ........

CIL Nº ……….……………………….

Envio de comunicação ao SCOM para gerar respetivos ramais: .................................. data......./......../........
Execução de ramais e prolongamentos (se aplicável)
Prolongamento nº..........................................................................................................................................
Ramal de água nº............................................................................................................................................
Ramal de saneamento nº........................................................................... ...................................................
Ramal pluvial nº......................................................................................... ....................................................
Está em condições de ser aprovada a vistoria
Assinatura do Responsável de Fiscalização e Vistorias: .............................................data......../ ......../ ........
Assinatura do Responsável de Pareceres e Vistorias: ................................................data......../ ......../ ........
Assinatura do Gestor de Projetos Prediais: ................................................................data......../ ......../ ........
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