
Exmo(a) Senhor(a) 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

NOME DO REQUERENTE:

N.I.F. C. C./ B.I. de S.I.C.

MORADA: Localidade

Telefone / 
Telemóvel

E - mail:

LOCAL DA PRETENSÃO:

Qualidade em que intervém:

Proprietário Outro:

. Habitação própria e permanente: 

Código Postal

Pedido de concessão e ligação de Ramais Domiciliári os de Drenagem de Águas Residuais Domésticas / Pluv iais

Vem solicitar a V.Exª a concessão e ligação dos Ramais Domiciliários de Drenagem de Águas Residuais Domésticas / Pluviais para o
local da pretensão identificado acima e que se caracteriza por:

Mandatário

. 

-- Do proprietário

-- De familiares em 1º grau:

Para efeitos do pedido presente autorizo a notificação por correio eletrónico.

Para efeitos do pedido presente autorizo o agendamento por telefone.

Artigo 98º do  RMEU, em vigor na CMO

Odivelas ___, de ____________________ de 201___

O requerente

3 - Para os fins previstos na concessão de ramal não se consideram as edificações denominadas de barracas, anexos e aquelas que se 
destinam a outros fins que não seja a habitação, salvo aquelas destinadas a atividades económicas compatíveis com a função habitacional.

1 - A Câmara Municipal de Odivelas poderá, a  todo o tempo,por razões de salubridade e saúde pública,  prestar parecer favorável à ligação 
de ramais às redes de infra-estruturas, designadamente, água, esgotos e electricidade para construções sitas em áreas de génese ilegal.

Mais declara que na instrução do pedido presente todas as declarações  correspondem à verdade não tendo ocorrido qualquer omissão

DGOU/ SRUAC - Setor de Reconversão Urbana de Áreas Criticas - Rua da Escola, 10, 1º andar. Vale do Forno. Odivelas. Telefone 219320490

Pede deferimento

2 - As ligações referidas serão sempre concedidas a título precário, não conferindo ao requerente da ligação quaisquer direitos adquiridos, 
nem para efeitos de legalização da construção, nem para continuação da ligação, não podendo servir de ónus a seu favor em caso de corte 
de ligação.



Pedido de concessão e ligação de Ramais Domiciliári os de Drenagem de Águas Residuais Domésticas / Pluv iais

Tomei conhecimento,

O requerente

Odivelas ___, de ____________________ de 201___

A  prestação de parecer favorável para instalação e ligação do presente ramal não constitui qualquer compromisso deste Munícipio para com 
a legalização do lote ou edíficio, ou sua manutenção futura, podendo o proprietário ser intimado à sua demolição eventual. 

ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO

Cópia do CC/BI

Cópia do Cartão de Contribuinte

Certidão de Registo Predial 
Urbano / Caderneta Predial 
Urbana

Documento do último pagamento de IMI

Declaração da CAC da AUGI em como não existem dividas relativas ao 
lote em causa e Parecer sobre o pedido

Planta de localização da 
pretensão à escala 1/1000 
ou superior

Projectos das Redes Internas de Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas / Pluviais ou Termos de Responsabilidade Profissional 
assinados por Técnico Legalmente Habilitado ou Parecer da Entidade 
Gestora da Rede

Fotografia do Local


