
ASSUNTO

Vem requerer a V.Exa., o estabelecimento de contrato de fornecimento de água para:

 i   - S  - Pessoa Singular; C  - Pessoa Colectiva; I  - Isento; P - Público 
 ii  - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para formalizar o procedimento 
 iii - Morada para a qual será endereçada toda a correspondência

Água e Saneamento 
CONTRATO DE FORNECIMENTO

Habitação Instituição Pública Obras Comércio e Indústria

Outros:

Tipo de Ocupação:

Própria Arrendada Outros:

Para o efeito, se indica a seguinte morada de facturação:

Morada identificada pelo requerente Outra morada *

* Local:
*Código Postal: -

Documentos a anexar ao requerimento

Caderneta Perdial Escritura de Compra e Venda, quando aplicável
Contrato de Arrendamento, quando aplicável Licença de Habitação / Alvará, quando aplicável
Licença de Estabelecimento Comercial / Alvará, quando aplicável
Autorização de débito em conta, no caso de optar por essa modalidade de pagamento

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º

Nome:

N.º de Contribuinte: Tipo i: Na qualidade de ii:

Representado por:

Morada iii: Freguesia:

Código Postal: Concelho:

Contacto preferencial: Segundo contacto: Fax:

Email:

Bilhete de IdentidadeCartão do Cidadão Passaporte

Válido até: (aaaa/mm/dd)

-
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Freguesia:

REGISTO DE ENTRADA 
Reg. nº _____________ 

Procº nº ____________ 

Em _____/_____/_____ 

Func. ______________



(aaaa/mm/dd)

O(A) Requerente/Consumidor,

Data:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

1. O fornecimento será feito de acordo com o presente contrato e o Regulamento em vigor do Município, ficando 
igualmente sujeito às disposições legais aplicáveis e às deliberações proferidas pelos órgãos competentes, 
designadamente às tarifas em vigor na data deste contrato, ou outras que venham a ser estabelecidas pelo 
Município. 

2. A facturação e demais correspondência serão enviadas para a seguinte morada indicada na página 1 no 
presente formulário. 

3. A facturação é periódica, devendo o pagamento ser efectuado no Município, nos CTT, nos agentes payshop 
ou por Sistema de Débito Directo (preencher pedido de autorização de débito em conta). 

4. Os preços praticados constam da tabela de taxas e tarifas do Município de acordo com o Regulamento em 
vigor. 

5. O fornecimento não pode ser suspenso sem pré-aviso adequado, salvo caso fortuito e de força maior.

Entre o Município de , contribuinte n.º

e (nome)

contribuinte nº portador do documento de identificação n.º

(BI/Cartão Cidadão/Passaporte) válido até (aaaa/mm/dd) na qualidade de (1)

, adiante designado por consumidor, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de ligação à rede 

pública de águas e saneamento, de consumidor                                                  , para o prédio / fracção autónomatipo (2)

supracitado, com licença de obras n.º , com alvará de autorização de utilização n.º

, que se rege pelas cláusulas seguintes:

O(A) Presidente da Câmara Municipal,

 (1) - Proprietário | Arrendatário | Usufrutuário 
 (2) - Doméstico | Comércio | Indústria | Obras
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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DE CONTA 
(Para maior conforto, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo, para activar o pagamento das suas 

facturas por Débito Directo em conta.)

Por débito da conta com o NIB abaixo indicado, queiram proceder ao pagamento das importâncias que vos forem 

apresentadas pelo                                                                                   - Câmara Municipal.Município de

Tomei conhecimento que: 

Até à comunicação, pelo Município em causa, da entrada em vigor da cobrança por débito directo terei de pagar 
as facturas que me forem apresentadas, por qualquer um dos meios possíveis ao meu dispor.

Titular da Conta Bancária

Banco

NIB

(aaaa/mm/dd)Data:

(Assinatura igual à constante na conta bancária)
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ASSUNTO
Vem requerer a V.Exa., o estabelecimento de contrato de fornecimento de água para:
 i   - S  - Pessoa Singular; C  - Pessoa Colectiva; I  - Isento; P - Público
 ii  - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para formalizar o procedimento
 iii - Morada para a qual será endereçada toda a correspondência
Água e Saneamento
CONTRATO DE FORNECIMENTO
Tipo de Ocupação:
Para o efeito, se indica a seguinte morada de facturação:
-
Documentos a anexar ao requerimento
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Manteigas
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
(aaaa/mm/dd)
-
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REGISTO DE ENTRADA
Reg. nº _____________
Procº nº ____________
Em _____/_____/_____
Func. ______________
(aaaa/mm/dd)
O(A) Requerente/Consumidor,
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
1. O fornecimento será feito de acordo com o presente contrato e o Regulamento em vigor do Município, ficando igualmente sujeito às disposições legais aplicáveis e às deliberações proferidas pelos órgãos competentes, designadamente às tarifas em vigor na data deste contrato, ou outras que venham a ser estabelecidas pelo Município.
2. A facturação e demais correspondência serão enviadas para a seguinte morada indicada na página 1 no presente formulário.
3. A facturação é periódica, devendo o pagamento ser efectuado no Município, nos CTT, nos agentes payshop ou por Sistema de Débito Directo (preencher pedido de autorização de débito em conta).
4. Os preços praticados constam da tabela de taxas e tarifas do Município de acordo com o Regulamento em vigor.
5. O fornecimento não pode ser suspenso sem pré-aviso adequado, salvo caso fortuito e de força maior.
(nome)
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte)
(aaaa/mm/dd)
(1)
, adiante designado por consumidor, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de ligação à rede pública de águas e saneamento, de consumidor                                                  , para o prédio / fracção autónoma                                                 
(2)
, com alvará de autorização de utilização n.º
, que se rege pelas cláusulas seguintes:
O(A) Presidente da Câmara Municipal,
 (1) - Proprietário | Arrendatário | Usufrutuário
 (2) - Doméstico | Comércio | Indústria | Obras
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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DE CONTA
(Para maior conforto, sugerimos o preenchimento do formulário abaixo, para activar o pagamento das suas facturas por Débito Directo em conta.)
Por débito da conta com o NIB abaixo indicado, queiram proceder ao pagamento das importâncias que vos forem apresentadas pelo                                                                                   - Câmara Municipal.
Tomei conhecimento que:
Até à comunicação, pelo Município em causa, da entrada em vigor da cobrança por débito directo terei de pagar as facturas que me forem apresentadas, por qualquer um dos meios possíveis ao meu dispor.
(aaaa/mm/dd)
(Assinatura igual à constante na conta bancária)
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