Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
NIPC: 506 907 619
T: 253350010 F: 253351894

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Água
Saneamento
Esvaziamento de Fossas(1)
RSU´s
N.º Contrato______________________
N.º Cliente ______________________

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E QUALIDADE EM QUE CONTRATA
Requerente: ______________________________________________________________________________
Morada/Sede: _____________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ____ Freguesia: _________________ Concelho: ________________________
BI/C. Cidadão: _______________________ Arquivo: ____________________ Validade: _____/_____/_______
NIF/NIPC: _____________________ Profissão/Atividade: __________________________________________
Telefone: _____________________ Telemóvel: ______________________ Fax: ________________________
Correio Eletrónico: __________________________________________________________________________
Qualidade: __________________________________________C.A.E._________________________________
2. SERVIÇO A CONTRATAR
Ligação ao sistema público de abastecimento de água
Ligação ao sistema público de saneamento de águas residuais
urbanas

Recolha

de

Resíduos

Sólidos

Urbanos
Serviço de Esvaziamento de Fossas

3. TIPO DE CONSUMO/ USO
DOMÉSTICO
 Doméstico
 Doméstico - Família Numerosa com ___________ membros
NÃO-DOMÉSTICO
 Escritórios
 Venda Ambulante
 Serviços: ___________________________________________________________________________
 Comércio com área  até 100 m2,  superior a 100 m2
 Estabelecimentos de Alojamento Local - Modalidade:_________________________________________
 Indústria
 Médias ou grandes superfícies comerciais
 Restauração e bebidas com capacidade  até 50 utentes,  superior a 50 utentes
 Estabelecimentos hoteleiros
 Parques de Campismo com capacidade até 250 utentes,  superior a 250 utentes
4. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO /PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Morada: _________________________________________________________________________________
Lote/n.º _____________________ Fração ________________________ Localidade ____________________
Freguesia: ____________________________ Código Postal: ______-_____ __________________________
Inscrito na Repartição de Finanças sob o artigo matricial _____________ da Freguesia de _______________
___________ Descrito na Conservatória do Registo Predial ________________________________________
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5. NOME E MORADA PARA ENVIO DE FATURA

Nome: ____________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________ Lote/N.º __________ Fração ______________
Freguesia: _____________________________ Código Postal ______-____ _____________________________

6. MODALIDADE DE PAGAMENTO

Município/ Multibanco/ Outros
Transferência Bancária:
Nome do cliente bancário
IBAN
Entidade Bancária
Balcão
7. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO REQUERENTE (quando aplicável)
Autorização de Utilização
Licença de Construção
Caderneta Predial Urbana
Registo Predial
Contrato de Arrendamento
Registo Comercial
Comprovativo da área/capacidade do espaço
Comprovativo de NIB
Outro _________________________________________________________________________

8. CONDIÇÕES E ASSINATURAS
O signatário obriga-se a cumprir as disposições regulamentares vigentes, ou que de futuro venham a ser
legalmente fixadas, bem como pagar integralmente, dentro dos prazos regulamentares, as faturas/recibos que
lhe forem apresentadas, até à data em que, por declaração escrita, participe que desiste do consumo e solicite a
anulação deste contrato.

Terras de Bouro, ________ de ____________________ de ___________
O Consumidor

O Presidente da Câmara

________________________________________

_______________________________________

Informação de Recolha de Dados Pessoais
O Município de Terras de Bouro, responsável pelo tratamento dos dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:
a) A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos;
b) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na
prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública.
c)
Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das finalidades referidas.
d) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo fixado por Lei.
e) O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do
tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo - Comissão Nacional de Proteção de dados - Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa
- e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos. O Encarregado de Proteção de Dados pode ser contactado através do
endereço de correio eletrónico dpo@cm-terrasdebouro.pt.
f)
A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal e contratual, pelo que o titular está obrigado a
fornecê-los e a atualizá-los.
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A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

9. CONTADOR (quando aplicável)

Contador instalado em ______/______/_______

N.º do Contador ___________________________

Diâmetro ______________________________________

Marca ___________________________________

Local de consumo _______________________________

Modelo __________________________________

Leitura Inicial ___________________________________

10. ENCARGOS (quando aplicável)
Ligação ao sistema público de abastecimento de água
Ligação ao sistema público de saneamento de águas residuais urbanas
_________________________________________________
TOTAL

€
€
€
€

Ato pago ao Município, nos termos da tabela de taxas/preços em vigor, através da:
Guia de Receita n.º _____________________, emitida em ______/______/______
O Funcionário;
_________________________

(1)

O contrato do serviço de esvaziamento de fossas compreende 2 esvaziamentos de fossas anuais. Os
esvaziamentos de fossas adicionais ficam sujeitos ao pagamento do preço previsto na tabela de preços em vigor
no Município.
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