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Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 

 

REQUERENTE 

 

Nome  

 
NIF  C. Cidadão / B. Identidade  Validade  

 
Morada  

 
Código Postal  Localidade  

 
Telefone / Telemóvel  E-mail  

 
Representado por        Próprio      Outro, na qualidade de  

 
Nome do Representante  

 

REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Exa: 

Se digne a autorizar a celebração de novo contrato de abastecimento de água, sujeitando-me voluntariamente 
de todas as cláusulas e condições dos respetivos regulamentos, em: 

Morada  

 
Código Postal  Localidade  

 

PROVA DE LEGITIMIDADE DO USO DO IMÓVEL 

Documentos exibidos: 

 ☐  N     .º  Caderneta  Predial   Freguesia  

 
☐ Escritura de Compra/Venda  

 
☐ Cópia do contrato de arrendamento  

 
☐ Alvará de Licença de Obras  

 
☐ Outros  

 

 

 

 

http://www.cm-vvrodao.pt/
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MODALIDADE DE PAGAMENTO 

 

☐ Leitor / Cobrador 

 
 ☐    Débito         direto1  Banco   IBAN  

 
 Comprovativo do Banco S   N   

 

ADESÃO À FATURA VIA DIGITAL 

 

 Sim     Endereço eletrónico  

 
 Não    

 

Pede deferimento, 

Data  

 

O/A Requerente 

 

 

 

 

DESPACHO – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO 

Ligue-se à rede pública a instalação acima mencionada, depois de observadas as disposições legais e 
regulamentares em vigor. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ao aderir ao pagamento por Débito Direto (SEPA) o cliente reconhece o pagamento das faturas via débito na 
conta, cujo o IBAN foi fornecido. A adesão será considerada válida após aprovação da Entidade Bancária. 

http://www.cm-vvrodao.pt/
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1. Objeto 
Os Regulamentos estabelecem as regras a que obedece a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais urbanas e a gestão de resíduos urbanos, aos utilizadores finais do Município de Vila 

Velha de Ródão. 

2. Direitos e Deveres 
Nos Regulamentos de Serviço está contemplado um capítulo dedicado aos Direitos e Deveres – Capítulo II. Nestes é 

possível verificar os deveres da entidade gestora, bem como, os deveres dos utilizadores finais. 

3. Leituras 
3.1. Os valores lidos são arredondados para o número inteiro anterior ao volume efetivamente medido. 

3.2. O utilizador deve facultar o acesso ao Município de Vila Velha de Ródão ao contador, quando este se 

encontre localizado no interior do prédio servido. 

3.3. O Município de Vila Velha de Ródão disponibiliza aos utilizadores meios alternativos para a comunicação 

de leituras, nomeadamente via posto de atendimento ao público, telefone, e-mail, as quais são consideradas 

para efeitos de faturação sempre que realizadas nas datas para o efeito indicadas nas faturas. 

4. Avaliação dos Consumos 
4.1. Nos períodos em que não haja leitura válida, o consumo é estimado: 

a) Em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas pelo Município de 

Vila Velha de Ródão; 

b) Em função do consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito do território 

municipal verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente à instalação do contador; 

c) Em função do consumo médio do período homólogo do ano anterior quando o histórico das leituras revê 

a existência de sazonalidade. 
5. Contrato com o Utilizador 

5.1. Contrato de Fornecimento 

5.1.1. A prestação do serviço público de abastecimento de água é objeto de contrato de fornecimento entre o 

Município de Vila Velha de Ródão e os utilizadores que disponham de título válido para a ocupação 

do imóvel. 

5.1.2. O contrato de fornecimento de água é elaborado em impresso de modelo próprio do Município de Vila 

Velha de Ródão e instruído em conformidade com as disposições legais em vigor à data da sua 

celebração, no que respeita, nomeadamente, aos direitos dos utilizadores e à inscrição de cláusulas 

gerais contratuais. 

5.1.3. No momento da celebração do contrato de fornecimento deve ser fornecida ao utilizador a respetiva 

cópia, a pedido deste, quando realizada presencialmente. Se o requerimento for efetuado via plataforma 

online existirá o contrato na sua forma digital. 

5.1.4. Quando o serviço de saneamento de águas residuais seja disponibilizado simultaneamente com o 

serviço de abastecimento de água o contrato é único e engloba os dois serviços. 

5.1.5. Quando o serviço de gestão de resíduos urbanos seja disponibilizado simultaneamente com o serviço 

de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais, o contrato é único e engloba todos 

os serviços. 

5.1.6. Os proprietários dos prédios ligados à rede pública, sempre que o contrato de fornecimento não esteja 

em seu nome, devem solicitar aos respetivos ocupantes que permitam o acesso do Município de Vila 

Velha de Ródão para a retirada do contador, caso ainda não o tenham facultado e o Município de Vila 

Velha de Ródão tenha denunciado o contrato nos termos previstos no Artigo 55.º do Regulamento AA 

e AR. 

5.1.7. Os proprietários devem comunicar, por escrito, ao Município de Vila Velha de Ródão, no prazo de 15 

dias a ocorrência de qualquer dos seguintes factos relativamente ao prédio ou fração em causa: a venda 

e a partilha e, ainda, a constituição ou cessação de usufruto, comodato uso e habitação, arrendamento 

ou situações equivalentes. 

5.2. Vigência 

5.2.1. Os contratos de recolha de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, quando conjuntos com o 

contrato de serviço de abastecimento de água, produzem os seus efeitos a partir do início do 

abastecimento de água, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 5 dias úteis, contados da data do 

contrato, com ressalva das situações de força maior. 

5.2.2. A cessação do contrato de fornecimento de água ocorre por denúncia, nos termos do Artigo 55.º, ou 

caducidade, nos termos do Artigo 56.º do Regulamento AA e a cessação do contrato de recolha de 

águas residuais ocorre por denúncia, nos termos do Artigo 48.º, ou caducidade, nos termos do Artigo 

49.º do Regulamento AR, sendo a gestão de resíduos descrita no Artigo 46.º do Regulamento RU. 

5.3. Denúncia/Caducidade 

5.3.1. Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo os contratos de fornecimento que tenham celebrado 

por motivo de desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem por escrito ao Município 

de Vila Velha de Ródão e facultem nova morada para o envio da última fatura. 
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5.3.2. Nos 15 dias subsequentes à comunicação referenciada no número anterior, os utilizadores devem 

facultar o acesso ao contador instalado para leitura, produzindo a denúncia efeitos a partir dessa data. 

5.3.3. Não sendo possível a leitura mencionada no número anterior por motivo imputável ao utilizador, este 

continua responsável pelos encargos entretanto decorrentes. 

5.3.4. Nos contratos celebrados com base em títulos sujeitos a termo, a caducidade opera no termo do prazo 

respetivo. 

5.3.5. Os contratos caducam ainda por morte do titular, salvo nos casos de transmissão por via sucessória 

quando demonstrada a vivência em economia comum nos termos do artigo 51.º, ou, no caso do titular 

ser uma pessoa coletiva, aquando da sua extinção. 

5.3.6. A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos respetivos contadores e o corte do 

abastecimento de água. 

6. Aprovação de Tarifários 
6.1. O tarifário do serviço de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos é 

aprovado pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão até ao termo do mês de novembro de cada ano 

civil. 

6.2. O tarifário produz efeitos relativamente aos utilizadores finais na data indicada no respetivo Edital, sendo 

que a informação sobre a sua alteração acompanha a primeira fatura subsequente e é publicitada no sítio da 

internet do Município de Vila Velha de Ródão antes da respetiva entrada em vigor. 

6.3. Os tarifários são publicitados nos serviços de atendimento, no sítio da internet do Município de Vila Velha 

de Ródão, nos locais de afixação habitualmente utilizados pelo Município e no sítio ERSAR. 

7. Faturação 
7.1. Periodicidade e requisitos a faturação 

7.1.1. A periodicidade das faturas é mensal. 

7.1.2. As faturas emitidas discriminam os serviços prestados e as correspondentes tarifas, podendo ser 

baseadas em leituras reais ou em estimativas de consumo, nos termos previstos no Artigo 47.º e no 

Artigo 48.º no Regulamento AA, nos termos previstos no Artigo 40.º e no Artigo 41.º do Regulamento 

AR e nos termos do Artigo 60.º do Regulamento RU, bem como as taxas legalmente exigíveis  

7.2. Prazo, forma e local de pagamento 

7.2.1. O pagamento da fatura relativa ao serviço de abastecimento de água emitida pelo Município de Vila 

Velha de Ródão deve ser efetuado no prazo, na forma e nos locais nela indicados. 

7.2.2. O prazo para pagamento da fatura não pode ser inferior a 20 dias a contar da data da sua emissão. 

7.2.3. Não é admissível o pagamento parcial das faturas quando estejam em causa as tarifas fixas e variáveis 

associadas aos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e gestão de 

resíduos urbanos e dos valores referentes à respetiva taxa de recursos hídricos e taxa de gestão de 

resíduos, que sejam incluídas na mesma fatura, bem como do IVA aplicável, incluindo serviços 

auxiliares. 

7.2.4. O atraso no pagamento, depois de ultrapassada a data limite de pagamento da fatura, permite a cobrança 

de juros de mora à taxa legal em vigor. 

7.2.5. O aviso prévio de suspensão do serviço é enviado por correio registado ou outro meio equivalente, 

sendo o custo do registo imputado ao utilizador em mora. 

7.2.6. Na falta de pagamento voluntário do serviço, além dos meios disponíveis descritos, pode o Município 

de Vila Velha de Ródão garantir o pagamento através do recurso aos meios de cobrança coerciva. 

8. Reclamações 
8.1. Os utilizadores finais podem apresentar reclamações junto da entidade gestora, contra qualquer ato ou 

omissão desta ou dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses 

legítimos legalmente protegidos. 

8.2. As entidades gestoras estão obrigadas a dispor do livro de reclamações em todos os serviços de atendimento 

ao público bem como disponibilizar na página de entrada do respetivo sítio de internet, de forma visível e 

destacada, o acesso à Plataforma Digital do Livro de Reclamações, onde o utilizador pode apresentar 

reclamações em formato eletrónico, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, 

na sua atual redação. 

8.3. Para além do livro de reclamações previsto no número anterior, as entidades gestoras devem garantir a 

existência de mecanismos apropriados para a apresentação de reclamações relativamente às condições da 

prestação do serviço que não impliquem a deslocação às instalações da entidade gestora. 

9. Legislação 
Aplicam-se os Regulamentos de Serviço de Abastecimento Público de Água (AA), de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas (AR) e Gestão de Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza Urbana (RU), todos do Município de Vila Velha 

de Ródão, bem como, demais disposições legais gerais e especificas em vigor. 



DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE RECOLHA, UTILIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: 

 

DECLARO prestar por este meio, para os efeitos previstos no disposto nos artigos 

6.º, n.º 1, alínea a), 9.º, n.º 2, alínea a) e 13.º do Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral 

de Proteção de dados), o meu consentimento expresso para a recolha, 

utilização e tratamento dos meus dados pessoais, constantes do presente 

requerimento e dos documentos necessários à instrução do mesmo e que por 

minha vontade informei/forneci, ao Município de Vila Velha de Ródão, pessoa 

coletiva n.º 506 642 798, responsável pelo tratamento de dados, com sede na Rua 

de Santana, n.º 841, 6030-230 Vila Velha de Ródão, no exercício das atribuições 

e competências previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais 

legislação atributiva de competências às autarquias locais, com a estrita finalidade 

identificada neste requerimento, e durante o período de tempo que durar este 

processo, sem prejuízo das normas previstas no Regulamento Arquivístico das 

Autarquias Locais à data vigente, o qual define os prazos de conservação 

administrativa aplicável à documentação produzida e recebida pelas autarquias 

locais no âmbito das suas atribuições e competências, salvo no caso de, por 

minha vontade ou por motivo de força maior, deixarem de estar reunidas as 

condições necessárias para a prossecução do meu 

processo/requerimento/pretensão administrativa, sendo que, neste último caso, 

os referidos dados poderão ser conservados para efeitos de investigação 

científica ou histórica ou fins estatísticos, sem limite temporal, desde que 

anonimizados, pseudonimizados ou cifrados de forma a deixarem de revestir a 

natureza de dados pessoais para os efeitos da lei. 

Tomei conhecimento de que a falta de consentimento para o tratamento dos 

meus dados pessoais inviabilizará a análise, instrução e decisão do meu 

processo/requerimento/pretensão administrativa. 

O Município de Vila Velha de Ródão garante a confidencialidades deste processo 

e bem assim da documentação recebida e as informações transmitidas pelo(s) 

requerente(s) que serão utilizados unicamente no âmbito do referido neste 

processo e dentro dos limites estritamente necessários para assegurar o bom 

processamento e análise do requerido. 

Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não 

poderão servir para quaisquer fins de comercialização direta ou outros de 

natureza comercial, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer outras 

decisões automatizadas, podendo, no entanto, ser objeto de portabilidade, nos 

termos do artigo 20.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 



O Município de Vila Velha de Ródão compromete-se a cumprir o disposto na Lei 

da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 58/2019, de 08 Agosto), e demais 

legislação aplicável, bem como a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, 

alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma 

colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenham tido acesso ou 

que lhes sejam transmitidas no âmbito deste processo, sem que para tal tenha 

sido expressamente autorizada, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente 

para finalidades determinantes de recolha, abstendo-se de qualquer uso fora do 

contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. Para mais informação, 

consultar a Política de Proteção de Dados Pessoais. 

DECLARO AINDA, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 13.º a 22.º 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ter tomado conhecimento que a 

qualquer momento poderei exercer os direitos de acesso, retificação, de 

apagamento e de limitação do tratamento dos dados pessoais, através de 

comunicação escrita ao Encarregado de Proteção de Dados, pelo correio 

eletrónico rgpd@cm-vvrodao.pt, não comprometendo a licitude do tratamento 

que entretanto tenha sido efetuada aos dados, com base no presente 

consentimento.  

Tenho ainda o direito a apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, caso os direitos referidos sejam violados. 

Pelo exposto, DECLARO, para efeitos do regulamento Geral de Proteção de 

Dados, ter tomado pleno conhecimento e compreendido devidamente os direitos 

que me assistem, relativamente aos meus dados pessoais e o teor completo da 

presente declaração, tendo prestado livremente e de forma esclarecida, o meu 

consentimento. 

 

 

Vila Velha de Ródão, _________ de ____________________________ de __________ 

 

 

O requerente, 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder 

assinar). 

mailto:rgpd@cm-vvrodao.pt
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