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LIGAÇÃO DE RAMAL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 

REQUERENTE: 

 
 
    

Nome:  NIF/NIPC:  

 

Nº CC/BI.:     Válido até:   

 

Morada:  Nº:  Freguesia:  

 

 

Código Postal:      Concelho:  
  

 

Telefone (s): 
 
 

Fax:  

Endereço de correio eletrónico:   

 

Qualidade: ☐ 1.proprietário ☐ 2.arrendatário ☐ 3. usufrutuário ☐ 4. comodatário   ☐ 5. mandatário 

 

 ☐ 6.outro:  

 

PEDIDO: 

 

Requer ao Conselho de Administração da IROA, S.A a ligação ao sistema de abastecimento de água agrícola do prédio abaixo 

identificado, comprometendo-se a cumprir todas as disposições legais e regulamentares em vigor, designadamente, as 

constantes do Regulamento das Condições de Fornecimento de Água Agrícola. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO (Para o caso de pretender a ligação de mais do que um ramal, preencha os elementos 

adicionais no campo Observações)  

 

Localização:  Artigo Matricial:  

 

Freguesia:   Concelho:  
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 

☐ Documento de identificação do requerente 

☐ Certidão Permanente da empresa  

☐ 
Cópia do documento comprovativo do título de propriedade, usufruto ou outro direito que legitime o uso e fruição do imóvel 

onde pretende que seja efetuada a ligação 

☐ Outros:   

 

FATURAÇÃO ELETRÓNICA E PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO 

 

☐ Envio de fatura por meio eletrónico para o seguinte endereço:  

☐ Pagamento por Débito Direto em Conta (Comprovativo IBAN e declaração em anexo) 

  

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

O tratamento dos dados pessoais é realizado para efeitos do processamento do presente requerimento e posterior execução do contrato. 

O tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com os termos e condições da política de proteção de dados e de privacidade 

que se encontram disponíveis em www.iroa.pt. Os titulares dos dados podem exercer os seus direitos de proteção de dados, 

designadamente, os de informação, acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento, portabilidade ou eliminação, dentro do horário 

normal de funcionamento da IROA, S.A. ou por correio eletrónico para iroa.sa@azores.gov.pt. 

 

Tomei conhecimento e autorizo o tratamento de dados pessoais ☐ 

Consinto a reprodução do meu Cartão de Cidadão por fotocópia ou qualquer outro meio (nº 2 do Art.º 5º da Lei nº 7/2007, 

de 5 de fevereiro)  
☐ 

 

 

DECLARAÇÃO DE ARRENDATÁRIO, LOCATÁRIO OU USUFRUTUÁRIO 

 

Declaro sob compromisso de honra que obtive do proprietário do prédio a necessária autorização para 

celebração do contrato de abastecimento de água   
☐ 
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OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O requerente, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal pela prestação de 

falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade   

Pede deferimento 

 

Ribeira Grande,      

   

O Requerente  Validei a conformidade 

   

   

   

  Departamento Administrativo e Financeiro da IROA, S.A. 
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