
Documento para a Secretaria 

Rua Conselheiro Afonso de Melo  3510-024 Viseu  |  Web: www.aguasdeviseu.pt  | E-mail: geral@smasviseu.pt  |  NIF: 680 020 063 

                                                                C. M. V. 

                                      SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
                         DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU 
                                                                        Telf. 232 470 670 

 
 
 
 
Nome: _____________________________________________________ Contribuinte Nº _________ 
 

Morada / Local da Instalação: ___________________________________________________________ 
 

Sítio ou Lugar: _________________________ Freguesia: ______________________________ 
 

Código Postal: ____-___  _______________________ 
 

De harmonia com os regulamentos em vigor requisito para o local acima indicado, orçamento para: 

 RRA - Ramal de Água 
 
Natureza do Consumo: ______________________ 
 
Documentos apresentados: 
 
 
 
Endereço para contacto: 
   ______________________________________________________________  Telef. ____________________ 
   ________________________  Telemóvel _________________ e-mail ______________________ 
   ____-___ ________________ 
 
Observações: 
 
 
Condições de legitimidade do tratamento de dados pela Aguas de Viseu: são tratados por serem necessários à celebração e execução do 
contrato, ao cumprimento de obrigações legais impostas aos SMAS, Aguas de Viseu, ao prosseguimento de interesses legítimos dos SMAS, 
Aguas de Viseu, ou porque foram objeto de consentimento. 
 
Em caso de não preenchimento os dados não serão tratados para efeito de comunicações de marketing nem transmitidos a terceiros 

- Autoriza o tratamento dos seus dados para efeito de comunicações de marketing da Aguas de Viseu □Sim □Não 

Inclui o tratamento de dados pessoais, de localização geográfica perfil e/ou consumo. Se escolher sim, poderemos contactá-lo com novidades, 
promoções, sugestões de serviços do seu interesse. Os contactos são maioritariamente realizados por SMS ou correio eletrónico, mas também 
poderão ser realizados por outros meios. 

- Autoriza a partilha dos seus dados para efeito de comunicações de marketing? □Sim □Não 

 
 
Constituem contraordenação, puníveis com coimas, as situações descritas no artigo 73º do Regulamento do 
Serviço de Abastecimento Publico de Água do Município de Viseu e no artigo 63º do Regulamento de Serviço de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Viseu, nomeadamente a execução de ligações ao 
sistema público sem contador de água, pelo que tomo conhecimento e declaro que no prédio acima referido não 
existem ligações clandestinas. 
 
Req. de Contador de Água Nº __________ 
 

Req. de Saneamento Nº __________ O Requerente 
 

Registado por: ________________ _________________________________________ 

 

REQUISIÇÃO DE ÁGUA Nº  ____ / 20__ 
 
REGISTADA EM __/__/20__ 
 

CLIENTE Nº ______ 

http://www.aguasdeviseu.pt/
mailto:geral@smasviseu.pt
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C. M. V. 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU 

Telf. 232 470 670 

 
 
 

REQUISIÇÃO DE ÁGUA 
 
 

 Data __/__/20__ 

 
 
Nome: ______________________________________________ Contribuinte Nº _____________ 
 

Morada / Local da Instalação: _____________________________________ 
 

Sítio ou Lugar: _______________________ Freguesia: ________________________ 
 

Código Postal: ____-___ _________________ 
 
 

Serviço Requisitado 
   REQUISIÇÃO DE ÁGUA Nº ____ / 20__ 
 
 

Nos termos e em cumprimento do disposto do Art. 44.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Viseu, deverá V. Ex.ª, se até à data ainda não o tenha feito, mandar executar uma caixa de proteção ao contador 
com fechadura triangular universal, no prazo máxima de 10 dias, que deverá obedecer às normas abaixo indicadas, caso 
contrário, será fornecida e aplicada por estes Serviços a referida caixa com custo de 60,00€ (sessenta euros) acrescido de IVA, 
o qual será incluído no orçamento do ramal de água. 

 
 

 

 
Nº de 

contadores 
L H F 

1 0,50 0,40 0,20 

2 0,50 0,50 0,20 

3 0,50 0,60 0,30 

4 0,50 0,70 0,40 
 
NOTA: Esta caixa deve ser executada no muro de 
vedação ou limite da propriedade com a via pública. 

 

 

 
Na impossibilidade de Vª Ex.ª executar no prazo estipulado a referida caixa, deverá ser sinalizado no limite da propriedade os 

locais pretendidos por Vª. Ex.ª para efetuar as ligações dos ramais domiciliários de água e esgotos respetivamente, com as 
letras (A) e (B). 

 
 
 
 
Recebi o original desta comunicação. 
 
 
   ____________________________________      ____________________________________ 
  O Funcionário       O Requerente 
 

Registado por _______________________ 
 

Normas para a caixa de proteção ao contador de água até 1”: 
 

http://www.aguasdeviseu.pt/
mailto:geral@smasviseu.pt

