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

ÁGUA
Pedido de Suspensão Excecional e Temporária de Contratos de Fornecimento de
Água(1)
(Lei n.º 29/2021, de 20 de maio)
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
REQUERENTE
Nome*
Domicílio/Sede*
Freguesia
Código Postal*

Localidade*

Telefone

Telemóvel

Correio Eletrónico
N.º de Identificação Civil*
Tipo

Bilhete de Identidade

Válido até*
Cartão de Cidadão

Vitalício

Passaporte

Sim

Autorização de Residência

N.º de Identificação Fiscal*
Na qualidade de*
Consumidor*

(cargo social, se aplicável)

Área nº*

* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.

PEDIDO
Requer

a V.Exª., na qualidade de

, do estabelecimento

Micro / pequena empresa
Empresário em nome individual
Empresa
cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou administrativa adotada
âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença COVID-19, nos termos e para os efeitos
disposto na Lei n.º 29/2021, de 20 de maio, e por motivo de situação de crise empresarial (2)
encerramento das instalações por determinação legal ou administrativa adotada no âmbito das medidas
controlo da pandemia da doença COVID-19, a suspensão temporária do contrato de fornecimento
(3)
água
pelo
prazo
de
,
para
o
local
de
consumo
sito

no
do
ou
de
de
na
.
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MUNICIPIO DE ALBUFEIRA

PROTEÇÃO DE DADOS
Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus
dados por parte do Município de Albufeira, no âmbito do presente formulário e declaro que, tomei
conhecimento da Política de Privacidade e de Proteção de Dados em vigor no Município de Albufeira,
disponível em https://www.cm-albufeira.pt/content/politica-de-privacidade
O(A) subscritor(a), 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 e que tomou conhecimento que cumpre todas as obrigações legais e regulamentares identificadas.
Pede deferimento,
Albufeira,

07/06/2021
O(A) Requerente - O(A) Representante

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

______________________
1 O presente requerimento destina-se às micro e pequenas empresas e aos empresários em nome individual afetados pela crise
empresarial e às empresas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou administrativa adotada no âmbito
das medidas de controlo da pandemia da doença COVID-19
2 Nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 2.º da citada lei, considera-se situação de crise empresarial aquela em que se verifique uma quebra
de faturação igual ou superior a 25 %, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido de suspensão,
face ao mês homólogo do ano anterior ou do ano de 2019, ou face à média mensal dos seis meses anteriores a esse período. Para quem
tenha iniciado a atividade há menos de 24 meses, a quebra de faturação referida no número anterior é aferida em face da média da
faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido de suspensão.
3 Nos termos do artigo 3.º da citada lei, a suspensão pode ser requerida pelo período máximo de 60 dias, não renovável. No caso de
empresas cujas instalações estejam sujeitas a encerramento por determinação legal ou administrativa adotada no âmbito das medidas de
controlo da pandemia da doença COVID -19, o período de suspensão pode ser estendido enquanto se mantiver a referida medida de
encerramento.
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