CARTAGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.

DOCUMENTOS PARA
CELEBRAÇÃO
OU
CANCELAMENTO
DE
CONTRATOS

NOTA:

Para

celebração/cancelamento

ou

qualquer

outra

questão

relacionada com contratos, poderá consultar aqui toda a documentação
necessária.
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Documentos necessários

2

A. Contratos Novos - Colocação de Contador

Documentos Necessários:
→Fotocópia

do

contrato

de

arrendamento

registado

nas

finanças

(COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS ARRENDAMENTO - Modelo 2)

No caso de Habitação Própria:
→Fotocópia da caderneta predial/ ou Fotocópia da Escritura
→BI e Contribuinte
Para fins comerciais trazer cópia da constituição da empresa
→Valor a pagar de acordo com o tarifário em vigor
→Necessário que seja o proprietário/ou arrendatário a vir celebrar o contrato,
caso não seja possível, quem vier celebrar o contrato, terá que trazer
fotocópia do BI e Contribuinte e uma declaração assinada a dar autorização.

Documentos necessários

3

B. Baixa de Contratos
Documentos Necessários:

→ Caderneta predial / Escritura ou Contrato de arrendamento

(COMUNICAÇÃO

DE CONTRATOS ARRENDAMENTO - Modelo 2)

→BI
→ Leitura do Contador para gerar a última fatura.
→ Todas as faturas terão que ser liquidadas no momento em que é dada a
baixa.
→Caso o titular não possa vir terá que trazer fotocópia do BI e uma
declaração assinada a dar autorização.
→No caso de o contrato estar em nome de pessoas já falecidas, quem vier
dar baixa terá que trazer fotocópia da certidão de óbito.

Documentos necessários
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C. Mudança de Titular - Quando existe contador no Local

Documentos Necessários:
→Fotocópia

do

contrato

de

arrendamento

registado

nas

finanças

(COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS ARRENDAMENTO - Modelo 2)

OU
→Fotocópia da caderneta predial/ ou Fotocópia da Escritura
Para fins comerciais trazer cópia da constituição da empresa
→BI e Contribuinte
→Valor a pagar de acordo com o tarifário em vigor
→Leitura do contador
→Necessário que seja o proprietário/ou arrendatário a vir celebrar o contrato,
caso não seja possível, quem vier celebrar o contrato, terá que trazer
fotocópia do BI e Contribuinte e uma declaração assinada a dar autorização.

Documentos necessários
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D. Mudança de Titular - (Por Falecimento, Divórcio ou Doação)

Documentos Necessários

→Fotocópia do contrato de arrendamento

(COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS

ARRENDAMENTO - Modelo 2)

→Fotocópia da caderneta predial/ ou Fotocópia da Escritura
→BI e Contribuinte
→Fotocópia do documento de partilha de bens (Em caso de divórcio)
→Fotocópia da Certidão de Óbito ou Habilitação de Herdeiros (Em caso de
falecimento)
→Fotocópia da Escritura de Doação (Em caso de doação)
→Leitura do contador

Documentos necessários
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E. Pedidos de Orçamento para Ramais
Documentos Necessários:

→Fotocópia da Caderneta Predial/ou Fotocópia da Escritura
→Planta de Localização à Escala 1/2000
→BI e Contribuinte

Documentos necessários

7

