Telefone: 232 470 670
Fax: 232 424 080
Web: www.aguasdeviseu.pt
E-mail: geral@smasviseu.pt
Leituras: 800 207 282
E-mail Leituras: leituras@smasviseu.pt
Avarias: 808 202 644 / 232 488 180

C.M.V.
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU
Rua Conselheiro Afonso de Melo
3510-024 Viseu
Contribuinte: 680 020 063

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE SANEAMENTO Nº _______

Cliente Nº

Requisição Nº

_____ / 20__

_______________________________________________________, contribuinte Nº_________, com o
telefone _________, celebra com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu (SMAS de
Viseu), um contrato de fornecimento de água e serviço de saneamento, para o local e nos termos abaixo
indicados, nas condições definidas, quer no Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do
Município de Viseu, quer no Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município
de Viseu, publicados no Diário da Republica, 2.ª série N.º 140 - 21 de julho de 2015 e 2.ª série N.º 139 - 20 de
julho de 2015.
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,
mensalmente, prorrogável e atualizado anualmente nos termos dos Regulamentos acima referidos, até à data em
que, por DECLARAÇÃO ESCRITA, participe que desiste dos serviços objeto deste contrato e solicite a anulação
do mesmo.
Fatura/Recibo nº __________ / 20__

Local da Instalação / Morada: _____________________________________________________________
Sítio ou Lugar:________________
Código Postal: ____-___ __________

Freguesia: _______________________
Telef: _________________ E-mail: ___________________

Tipo de Consumo: ___________
Condições de legitimidade do tratamento de dados pela Águas de Viseu: são tratados por serem necessários à celebração e execução
do contrato, ao cumprimento de obrigações legais impostas aos SMAS, Águas de Viseu, ao prosseguimento de interesses legítimos dos
SMAS, Águas de Viseu, ou porque foram objeto de consentimento.
Em caso de não preenchimento, os dados não serão tratados para efeito de comunicações de marketing nem transmitidos a terceiros:

□ □

- Autoriza o tratamento dos seus dados para efeito de comunicações de marketing da Águas de Viseu
Sim
Não
Inclui o tratamento de dados pessoais, de localização geográﬁca, perﬁl e/ou consumo. Se escolher sim, poderemos contactá-lo com
novidades, promoções, sugestões de serviços do seu interesse. Os contactos são maioritariamente realizados por SMS ou correio eletrónico,
mas também poderão ser realizados por outros meios.
- Autoriza a partilha dos seus dados para efeito de comunicações de marketing?

□Sim □Não

Viseu, __/__/20__
Pelos SMAS de Viseu

O Cliente (**)

O Trabalhador

_________________________

_______________________________________

Registado por ___________________
Recebido por Tesouraria dos SMAS de Viseu

(*) - Poderá liquidar a fatura de fornecimento de água do dia 1 até ao dia 10 de cada mês, sem juros de mora, do dia 11 a 25 de cada mês com
acréscimo de juros de mora. Do dia 26 até ao último de cada mês será acrescido de tarifa administrativa de pagamento fora do prazo. A partir desta
data será imediatamente interrompido o fornecimento e a factura enviada para execução fiscal.
(**) - Para os devidos efeitos declaro que, na presente data, recebi cópia deste contrato.

Documento para a Sercretaria
Cópia para o Cliente
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