QUEM PODE CELEBRAR
CONTRATO?
O contrato de fornecimento de água e drenagem de águas residuais deve ser celebrado por quem seja
portador de documento comprovativo da legitimidade para o efeito, nomeadamente:
• O PROPRIETÁRIO, USUFRUTUÁRIO ou PROMITENTE-comprador;
• O LOCATÁRIO, COMODATÁRIO
Durante a vigência do contrato o seu titular é responsável por todas as obrigações dele emergentes.

DOCUMENTOS A APRESENTAR

PESSOA SINGULAR
) Cartão de Cidadão

ou Cartão de Contribuinte

Bilhete de Identidade ou Passaporte

) 1 (um) documento COMPROVATIVO DA LEGITIMIDADE para celebrar novo contrato, com menos de 6 meses:
Caderneta Predial

Contrato de Arrendamento

Escritura de Compra
) LICENÇAS VÁLIDAS

Obra

Documento de Trespasse

ou

Utilização

Contrato de Promessa
de Compra e Venda
Exploração
(se aplicável)

PESSOA COLETIVA
) Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva
) Escritura da Sociedade ou Certidão emitida há menos de 1 ano

) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do (s) Titular (es) que obriga (m) a Sociedade
) 1 (um) Documento COMPROVATIVO DA LEGITIMIDADE para celebrar novo contrato, atualizado a 6 meses:
Caderneta Predial

Contrato de Arrendamento

Escritura de Compra
) LICENÇAS VÁLIDAS

Obra

Documento de Trespasse

ou

Utilização

Contrato de Promessa
de Compra e Venda
Exploração
(se aplicável)

Se pretende DÉBITO DIRETO
) Documento bancário com IBAN, que conste o nome do titular da conta

ATENÇÃO
; O contrato só pode ser celebrado se o Cliente não tiver outros débitos em atraso referentes à falta de pagamento
de faturas de serviços prestados.
; O contrato considera-se válido a partir da data em que foi instalado o contador ou for efetuada a abertura de água.
; Antes de celebrar novo contrato num local com contador instalado, tem que ser rescindido o contrato anterior!

QUEM PODE RESCINDIR
O CONTRATO?
O contrato de fornecimento de água e drenagem de águas residuais poder ser rescindido por
quem seja portador de documento comprovativo da legitimidade.

DOCUMENTOS A APRESENTAR
LEITURA DO CONTADOR tirada à data da rescisão do contrato

PESSOA SINGULAR
) Cartão de Cidadão

ou Cartão de Contribuinte

Bilhete de Identidade ou Passaporte

PESSOA COLETIVA
) Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva
) Escritura da Sociedade ou Certidão emitida há menos de 1 ano
) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do (s) Titular (es) que obriga (m) a Sociedade

ATENÇÃO
; A AQUANENA está autorizada a retirar o contador a partir do dia da solicitação da rescisão contratuals.
; O cliente deve preencher documento de DENÚNCIA DE CONTRATO
; No momento da rescisão do contrato, o cliente deve indicar morada para envio da última correspondência

