Registo de entrada
Regº n.º________________

Município

Em___/___/_____

de Vieira do Minho

Cláusulas do Contrato de Fornecimento de Água
Nome:
Morada:
Cliente: ____________

CIL: ______________

Os cont adores de água são fornecidos e inst alados pelo Município de Vieira do Minho, sob quem recai a sua manut enção. Ficam à guarda e
fiscalização imediat a do ut ilizador, o qual deve comunicar à Entidade Gest ora t odas as anomalias que verificar, nomeadament e, não forneciment o
de água, forneciment o sem cont agem, cont agem deficient e, rot ura e deficiências na selagem, ent re out ros.
At endendo à nat ureza da sua ut ilização e em face da rede de forneciment o de água exist ent e, o Município de Vieira do Minho fixa o calibre do
2.
cont ador a inst alar de acordo com a regulament ação específica.
A fact uração da água será emit ida mensalment e, salvo se o client e most rar expressa vont ade de que seja out ra a periodicidade, com os preços
3.
fixados no t arifário em vigor.
A falta de pagament o da fact ura mensal no prazo fixado implicará a suspensão do forneciment o de água, nos t ermos est abelecidos no
4.
Regulament o de Serviços de Abast ecimento de Água e de Saneament o de Águas Residuais.
Em caso de mora do client e que just ifique a suspensão do serviço, est a só poderá ocorrer após a notificação ao ut ilizador, por escrito, com a
5.
ant ecedência mínima de vint e dias relat ivamente à dat a que venha a t er lugar.
O Município de Vieira do Minho procederá à substit uição do cont ador quando os serviços t iverem conheciment o de qualquer anomalia, por razões
6.
de exploração e de cont rolo metrológico.
As leit uras dos contadores são efet uadas com uma frequência mínima de duas vezes por ano e com um distanciament o máximo ent re duas leit uras
7.
consecut ivas de oit o meses.
O ut ilizador deve facult ar o acesso da Ent idade Gest ora ao cont ador, com a periodicidade a que se refere o número ant erior, quando est e se
8.
encont re localizado no int erior do prédio servido.
O Município de Vieira do Minho disponibiliza aos utilizadores meios alt ernat ivos para a comunicação de leituras, nomeadament e correio
9.
elect rónico, serviços post ais ou o t elefone, as quais são consideradas para efeit os de fat uração sempre que realizadas nas dat as para o efeit o
indicadas nas fat uras ant eriores.
10. Nos períodos em que não haja leit ura válida, o consumo é est imado: a) Em função do consumo médio apurado ent re as duas últimas leit uras reais
efet uadas pela Ent idade Gest ora; b) Em função do consumo médio de ut ilizadores com caract eríst icas similares no âmbit o do t errit ório municipal
verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leit ura subsequent e à inst alação do cont ador.
11. Os ut ilizadores podem denunciar, a t odo o moment o, o present e contrat o, desde que o comuniquem por escrit o e facilit em acesso ao local do
cont ador para que possa ser ret irado. Caso est a condição não sea sat isfeit a, o ut ilizador cont inua responsável pelos encargos ent ret ant o
decorrent es.
1.

12.

São deveres dos ut ilizadores: a) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer component e dos sist emas públicos de abast eciment o de água e dos
sist emas públicos de saneament o de águas residuais; b) Não fazer uso indevido ou danificar as redes prediais e assegurar a sua conservação e
manutenção; c) Mant er em bom est ado de funcionamento os aparelhos sanit ários e os disposit ivos de ut ilização; d) Avisar a Ent idade Gest ora de
event uais anomalias nos sist emas, nos cont adores e nos medidores de caudal; e) Não alt erar o ramal de ligação; f) Não proceder a alt erações nas
redes prediais sem prévia aut orização da Ent idade Gestora quando t al seja exigível nos t ermos da legislação em vigor e do present e Regulament o,
ou se preveja que cause impact o nas condições de forneciment o ou de drenagem em vigor; g) Não proceder à execução de ligações ao sist ema
público sem aut orização da Ent idade Gest ora; h) P ermit ir o acesso ao sist ema predial por pessoal credenciado da entidade gest ora, t endo em vist a
a realização de t rabalhos no cont ador e/ou ações de verificação e fiscalização; i) Pagar pont ualment e as import âncias devidas, nos t ermos da
legislação em vigor, do present e Regulament o e dos contrat os est abelecidos com a Ent idade Gest ora.

13. Ao abrigo do Art . 20.º do Regulament o de Serviços de Abast eciment o de Água e de Saneament o de Águas Residuais, o Município pode proceder à
int errupção dos sist emas públicos sem aviso prévio desde que result em de mot ivos de força maior.
14. O cont rato de fornecim,ent o rege-se pelas present es cláusulas, pelo t arifário e pelo Regulament o de Serviços de Abast eciment o de Água e de
Saneament o de Águas Residuais
15. O present e cont rat o considera-se em vigor no momento em que t enha sido inst alado o cont ador.

_____________________, _____ de ________________ de 20_____
O Município de Vieira do Minho

O Cliente

______________________________

_________________________

Para o processo:
Autorizo a utilização dos meus dados inseridos neste formulário para fins de tratamento do processo aqui inserido.
NÃO Autorizo a utilização dos meus dados inseridos neste formulário para fins de tratamento do processo aqui inserido.
Para utilização geral do Município:
Autorizo a utilização dos meus dados mencionados neste requerimento para efeitos de divulgação de iniciativas do município.
NÃO Autorizo a utilização dos meus dados mencionados neste requerimento para efeitos de divulgação de iniciativas do município.
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