SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA

DENÚNCIA DO CONTRATO

_________________________________________________________________________ , portador do
Documento de Identificação n.º _______________ , titular do contrato celebrado com os SMAS de
Mafra para fornecimento de água e/ou recolha de águas residuais, no local de consumo n.º
_______________ , com o n.º de cliente _________________ , vem por este meio e nesta data solicitar
a denúncia do mesmo.
Caso o contador não esteja acessível, o contacto telefónico para marcação do serviço é o
________________________ .

Notas:
1.

Nos termos da legislação em vigor (art. 64º do DL n.º 194/2009, de 20 de Agosto), a denúncia dos contratos
de fornecimento de água só pode ter como fundamento a desocupação do imóvel.

2.

Os Utilizadores devem facultar a leitura e a desligação/retirada dos contadores instalados, num prazo de 15
(quinze) dias, em data a acordar com os SMAS de Mafra, produzindo a denúncia efeitos a partir dessa
data.

3.

Não sendo possível a leitura, no prazo referido no número anterior, por motivo imputável ao
Utilizador, o contrato mantém-se em vigor, continuando o Utilizador responsável pelos encargos
entretanto decorrentes.

4.

De acordo com o n.º 7 Artigo 70.º do Regulamento n.º 594/2018 publicado em Diário da República n.º
170/2018, Série II de 2018-09-04, emitido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos,
que tem por missão a regulação e a supervisão dos serviços de abastecimento público de água, e à qual
estamos sujeitos, caso o mesmo utilizador venha a reativar o contrato no prazo de 12 meses a contar da
data efetiva desta denúncia, ficará sujeito à aplicação da tarifa “Suspensão e reinício do serviço a
pedido do utilizador”.

5.

Os Utilizadores devem indicar a nova morada para efeitos de cobrança da última fatura.

___________________ , __________ de ___________________________ , de 202___

O Requerente, _________________________________________________________________

Pelos SMAS de Mafra,_________________________________________________________
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Rua Constância Maria Rodrigues n.º 19, ● 2640-389 ● Mafra
Telef.: 261 816 650 ● Fax: 261 816 659
e-mail: geral@smas-mafra.pt ● Internet: www.smas-mafra.pt
Page 1 of 1

