
 

 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R044-0 1

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA , ÁGUAS RESIDUAIS   E RESÍDUOS URBANOS  
 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC

Morada    Porta 

Código Postal  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico).
 
 

Consumidor nº  Instalação nº

  Habitação (a, b ou f) Comércio / Serviços (a, b ou f) Associação (c) / Instituição de Interesse Público (c e d)

 Obras (e) Administração Central / Local Indústria (a, b, c e f)

 

 

  Na morada supra referida 

  No prédio situado em    Porta 

 Código Postal Freguesia Concelho 

    

 

Morada de Faturação    Porta 

 Código Postal Freguesia Concelho 

    

 
 

 

 

Este contrato rege-se pelas cláusulas e disposições do Decreto-Lei n.º194/09, Regulamento Municipal de Abastecimento Público de Água, Regulamento de Serviço
de Saneamento de Águas residuais e Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos de Vila Nova de Cerveira aplicáveis e produz efeitos, para prestação
dos respetivos serviços a partir da data em que for instalado o contador e/ou após verificação, aceitação e confirmação por parte dos respetivos serviços municipais, 
podendo o mesmo ser denunciado pelas partes, mediante prévia comunicação escrita. 
A este contrato aplica-se o tarifário em vigor, previsto no Decreto-Lei n.º194/09 e nos respetivos Regulamentos Municipais de Abastecimento de Água, Drenagem de 
Águas Residuais e de Resíduos Sólidos, atualizados anualmente por deliberação da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

 Assinatura, 

Data   
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador)  

 Contrato de arrendamento urbano (a)  

 Cópia simples do registo predial (b)   

 Certidão permanente da entidade (c)  

 Cópia dos Estatutos (d)  

 Licença obras (e)  

 Licença utilização (f)  

 Outro   
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