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Implica a requisição do contador de água e requer a existência de ramal de água em conformidade com as con-

dições técnicas definidas pela Águas de Viseu 
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR: 
 Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade; 
 Cartão de Contribuinte ou Passaporte ou Autorização de Residência (do titular do contrato). 

  
Proprietários: 
 Escritura ou Caderneta Predial Urbana ou Certidão de Teor; 
 Licença de Utilização (salvo se o imóvel estiver isento de Licença de Utilização); 
 Contrato Promessa Compra/Venda; 
 Inscrição do Imóvel no Serviço de Finanças; 
 Licença de Utilização (no caso de imóveis novos ou após realização de obras, salvo se o imóvel estiver isento de 
Licença de Utilização). 

 
Inquilinos: 
 Contrato de Arrendamento atualizado; 
 Cedência Gratuita: Declaração assinada pelo proprietário referindo o local e o nome do destinatário e nº do artigo 
matricial da cedência gratuita. 

 
Empresas: 
 Certidão de Registo Comercial atualizada ou código da Certidão Comercial Permanente do Registo Comercial atua-
lizada ou Declaração assinada por quem as obrigue; 
 Escritura ou código da Certidão Predial Permanente do Imóvel; ou Contrato de Arrendamento, Licença de Utiliza-
ção (salvo se o imóvel estiver isento de Licença de Utilização). 

 
Condomínios: 
 Número de Artigo Matricial (Escritura de um dos condóminos ou Contrato de Arrendamento de um dos condóminos 
ou Certidão de Teor de um dos Condóminos ou Caderneta Predial de um dos condóminos). 

 
Contratos efetuados para Zonas de Concentração Populacional Temporária: 
Declaração da Câmara Municipal de Viseu, da Junta de Freguesia ou Organizador de Feiras e documento identifica-
tivo do titular. 

  
TARIFAS: 
 Tarifa de Ligação 
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(CONTINUAÇÃO) 
 
Nota: na impossibilidade do próprio estar presente fornece Declaração a conferir poderes para o ato a outra pessoa. 
No caso de pessoas coletivas, deverão as mesmas ser devidamente identificadas e apresentar Declaração assinada 
por quem as obrigue. 

  
No caso do local ter contador: o requerente deve preencher a Declaração para contrato de fornecimento de água e 
serviço de saneamento em prédio com contador instalado e assinar a mesma presencialmente, conforme BI ou Car-
tão de Cidadão ou Carta de Condução ou Passaporte. 

  
Por correspondência: Preenche o impresso e anexa fotocópia de comprovativo de identificação com menção escrita 
para o fim a que se destina. 


