
O Requerente declara que o prédio possui:

Rede Pública
Fossa Séptica

Identificação do Proprietário
Nome:
N.º Contribuinte: 

O Utente Titular deste contrato obriga-se a respeitar todas as disposições legais e regulamentares que se encontrem em vigor
em cada momento, e declara ter recebido: 1) cópia deste contrato, 2) cópia do tarifário e 3) cópia do Regulamento de Serviços,
ambos actualmente em vigor, enquanto clausulado aplicável, e ainda, 4) factura exemplificativa e explicativa. O Utente Titular
deste contrato declara que foi informado e esclarecido pelo prestador dos serviços ora contratados, de forma clara e
conveniente, das condições em que o serviço é fornecido, bem como sobre as tarifas aplicáveis pelos serviços prestados. O
Utente Titular deste contrato declara ainda serem verdadeiras todas as informações prestadas à Entidade Gestora acerca da sua
instalação e sistema predial. E caso a fiscalização da Entidade Gestora venha a verificar que a instalação e sistema predial não
correspondam às informações prestadas pelo Utente, este aceita que lhe seja aplicado o Regulamento de Serviços e o Tarifário,
de acordo com a situação real e efectivamente verificada, inclusive, ser considerado Titular de um outro contrato de serviços,
que será anexo ao presente, caso se verifique ser utilizador de facto de outros serviços e/ou noutras instalações para além das
ora declaradas. No caso de um dos Serviços de Fornecimento de Água ou Drenagem de Águas Residuais não se encontre
disponivel à data da celebração do presente contrato, as respectivas obrigações e direitos ficam condicionados à
disponibilização de tal serviço. Qualquer alteração ao domicílio convencionado do Utilizador deve ser comunicada à Entidade
Gestora no prazo de 30 (trinta) dias de calendário, sendo válidas todas as comunicações e notificações efectuadas pela Entidade
Gestora ao Utilizador nas moradas constantes no presente contrato, salvo se as respectivas alterações foram notificadas pelo
Utilizador à Entidade Gestora, por carta registada, com aviso de recepção ou nos serviços da mesma através do preenchimento
do modelo de alteração de morada, em momento anterior às referidas comunicações e notificações.
Em caso de litígio poderá recorrer ao CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo E-
MAIL: cniacc@uni.pt Tel: 213 847 484 – 91 922 55 40 Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt

Freguesia: 

Local do Consumo

Artigo Matricial n.º: 

Morada: 

Titular do Contrato
Nome: 
N.º Contribuinte: 

Tipo de Consumo: 

  Averbamento Contrato de Ligação às Redes Públicas, e 
Fornecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais

N.º Cliente:            N.º Instalação: 

Pela ADPF - Águas de Paços de Ferreira, S.A.
Paços de Ferreira, 19 de Fevereiro de 2021

O Cliente,

Código Postal: 
Localidade: 

                          Ligação de Água      Ligação de Saneamento

Rede Pública
        Captação Própria

Morada: 

Local para envio de facturas
(domicílio expressamente convencionado pelas partes para efeitos de realização de citação ou da notificação em caso de litígio judicial ou 
extra-judicial – arts. 229 e 230º do Código do Processo Civil)

Tipo: 

N.º Contrato:        Data Contrato: 

Águas de Paços de Ferreira, S.A.
Sede: Rua Dr. Leão Meireles, 94 4590-586 Paços de Ferreira |  Telf: 255 860 563 (dep. administrativo) / 255 860 560 (dep. comercial) / Fax: 255 860 569 |  Email: geral@adpf.pt


