
 
 

C.M.V. 
  SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO À FATURA DIGITAL - SMAS VISEU 
 
 

Nome: ______________________________________________________________ Cliente nº:____________________ 
 
Morada de consumo:________________________________________________________________________________ 
 
Sítio ou Lugar: _____________________________________________________ NIF:_____ ______________________ 
 
Código Postal: _______ - _____ _________________________________________ Telefone: _____________________ 
 
Telefone móvel: _____________________  e-mail: _______________________________________________________ 
 

Confirmação de e-mail:_________________________________________________________  
 

 
Termos e condições de adesão à fatura digital dos SMAS VISEU: 

 
 
1. Ao aderir à fatura digital passa a receber o aviso de emissão de fatura disponível para 

pagamento, através do endereço de e-mail que indicou no ato de adesão ao serviço, deixando 
automaticamente de receber o documento em papel. 

2. A fatura digital será disponibilizada em formato PDF aposto de aposto de selo digital qualificado 
de acordo com os requisitos legais. 

3. A fatura digital é certificada, tem validade fiscal e serve de recibo após boa cobrança. 
4. Os SMAS de VISEU declinam qualquer responsabilidade sobre a não receção da mensagem de 

e-mail, decorrente de problemas relacionados com a caixa de correio eletrónico indicada pelo 
utente ou sistema de transmissão de emails, nomeadamente caixa cheia, alteração de endereço 
eletrónico, ou outro motivo externo ao procedimento dos SMAS VISEU. 

5. O utente pode cancelar o envio eletrónico da fatura digital de serviços, a qualquer momento, 
através de envio de e-mail para: geral@smasviseu.pt, a solicitar novamente o envio de fatura em 
papel.  

6. Os SMAS Viseu poderão a todo o momento suspender ou fazer cessar o acesso à fatura digital, 
nomeadamente nos casos de impossibilidade de entrega desta na caixa de correio eletrónico 
indicada pelo titular do contrato. 

7. Os SMAS Viseu poderão solicitar a confirmação de qualquer elemento fornecido pelo titular do 
contrato. 

 
TOMEI CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE ADESÃO, ACESSO E UTILIZAÇÃO À FATURA DIGITAL 

 
       Viseu, ____ de ___________________ de ________ 
 
 

___________________________________________________________ 
(Assinatura do titular conforme documento de identificação) 

 
 
 
 
A preencher pelos serviços: 

Recebi e conferi, ________________ em ____ / ____ / ________ 
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