CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

REGISTO Nº _____ / Ano:______
REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:
______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO/A REQUERENTE
Nome * (1)
Morada *
Freguesia *
Cód. Postal *

-

NIF/NIPC *

BI/CC *

Telefone *

Telemóvel

Válido até *

/

/

Fax

Email
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. (2) Referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.

DO PEDIDO
Contrata com o Município de Albufeira, pelo período de um mês, sucessivamente prorrogável, o fornecimento de água para
_________________________________________________________, cujo contrato tem o nº ____________ (2) sujeitando-se aos preços e
condições legalmente estabelecidas e a estabelecer, para os consumos do tipo _______________________________(3).
Adesão à Fatura Eletrónica (antes do envio da fatura, será enviado um pedido de confirmação para o e-mail que indicar)
E-mail *
(2) A preencher pelos serviços; (3) Doméstico, não domestico, etc; (5) Riscar o que não interessa; * - preenchimento obrigatório

Qualquer alteração ao tipo de contrato depende da apresentação da documentação prevista no Regulamento de dará lugar a averbamento no
presente contrato, sendo entregue cópia ao consumidor.
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara
que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Este contrato depois de lido e aceite, foi devidamente assinado.

A preencher pelos serviços
Albufeira _____/_____/_____
O Consumidor

A Vereadora

Conferi toda a documentação entregue e a
identificação do requerente
O Funcionário

_____________________________
Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o
mesmo não souber ou não puder assinar

_____________________________

_____________________________
Cláudia Guedelha

CONTADOR (a preencher pelos serviços)
Contador de ________________ mm

Contador nº ___________________

Marca _________________________

Leitura inicial __________________

Ordem de Serviço nº _____________

Colocado _____________________

Mod.AG.52.05
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