MUNICÍPIO DE MÊDA

SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Contribuinte 505161974

CONTRATO DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nº ________/________
TITULAR DO CONTRATO

Nome:______________________________________________________________________________,
portador(a) do B.I / C.Cidadão nº ____________________________, válido até _____/_____/_______
com o NIF ____________________, celebra com a Câmara Municipal de Mêda, NIF 505161974, sita no
Largo do Município, 6430 – 183 Mêda, um contrato de: abastecimento público de água, saneamento
águas residuais, resíduos sólidos urbanos, para o local e nos termos abaixo indicado, nas condições
definidas no do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento de
Águas Residuais do Município de Mêda, publicado no DR, 2.ª série n.º 198, de 14 de outubro de 2016 e
Regulamento de Resíduos Urbanos do Município de Mêda, publicado DR, 2.ª série, n.º 207 de 27 de
outubro de 2016, produzindo efeitos a partir da data da instalação do contador . O signatário obriga-se a
cumprir as disposições regulamentares vigentes, ou que de futuro venham a ser legalmente fixadas. Este
contrato é válido até ser denunciado por escrito por qualquer das partes.
RESIDÊNCIA (só para os casos da morada ser diferentes da do local instalação do contador)

Morada : ____________________________________________________________________________
Nº Porta/Andar___________________Localidade : __________________________________________
Freguesia : ________________________ Código Postal : _______ - _____ ______________________
LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CONTADOR

Morada : ____________________________________________________________________________
Local de citação ou Notificação
(Preencher só quando a morada for diferente do local de consumo)

Nº Porta/Andar___________________Localidade : __________________________________________
Freguesia : ________________________ Código Postal : _______ - _____ _____________________
Artigo Matricial : __________ Fracção : ____________________ Omisso
O Titular deste Contrato declara ser Proprietário

/ Inquilino

do local para o qual contrata os serviços

Tipo de Consumo
Doméstico □ Comércio □ Indústria

□

Adm. Central

□

Adm. Local

□ Associação/Coletividade □

Obra

□

Mêda, _______ de _______________________ de __________
Assinatura,
______________________________________________________
Anexa
Fotocópia do B.I. / C. C.

Fotocópia do NIF

Certidão do Registo Predial da Conservatória

Contrato arrendamento

Caderneta Predial

Largo do Município 6430 – 183 MÊDA - Tel. 279880040 - dsu@cm -me da.pt

