
faturamensal

Verso da Fatura

No verso da fatura poderá 
encontrar informação 
complementar, relativa a:

Meios de pagamento: 
Modalidades de pagamento 
da fatura e prazo

Acesso ao tarifário:
Valores atuais de todos os 
tarifários dos serviços no site 
da Águas de Viseu

Informação sobre o regime
contratual

Como aderir à fatura 
eletrónica

Áreas da sua nova Fatura 

modo de pagamento em sistema 
multicanal

Mais informações e detalhes em www.aguasdeviseu.pt

Criamos um novo modelo
de fatura a pensar em si

Ouvimos as sugestões dos
clientes e recomendações
da E.R.S.A.R.

Reformulamos a sua fatura
de forma a facilitar a 
compreensão da informação

Ajustamos a informação da
fatura a pensar na redução
do desperdício

Serviços Municipalizados de Agua
e Saneamento
Rua Conselheiro Afonso de Melo
3510-024 VISEU
 
Latitude: 40.657770° N
Longitude: 7.914502° W
Altitude: 463m

Serviços Municipalizados Viseu
Serviços de Águas
NIF:680 020 063
Rua Conselheiro Afonso de Melo
3510-024 Viseu 
Atendimento utilizadores 232 470 670
E mail: geral@smasviseu.pt
Atendimento público: 8:30H – 16:30H

Município de Viseu
Serviço de Resíduos
NIF: 506 697 320
Praça da Republica
3514-501 Viseu
Atendimento utilizadores 232 427 427
E mail: geral@cmviseu.pt
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COMUNICAÇÃO DE LEITURAS
232 431 999
800 207 282 Linha verde (gratuita)
Fax: 232 424 080
leituras@smasviseu.pt   

Periodo de comunicação de leituras: Entre o dia 20 e o dia 30

Esta leitura prevalece no caso de
ausência de leitura pelos nossos serviços.

COMUNICAÇÃO DE AVARIAS
808 202 644 Linha Azul 
232 488 180

CÓDIGO CLIENTE Nº xxxx

NIF: xxxxxxxxx

* FATURA Nº 001/12470/18 EMITIDA EM 28/02/2018

PERIODO DE FATURAÇÃO 15/01/2018 a 15/02/2018

xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx-xxx xxxxx

VALOR A PAGAR 7,04 €

DATA LIMITE DE PAGAMENTO 21/03/2018

TITULAR DO CONTRATOQUALIDADE DA ÁGUA
Consulte os dados referentes à qualidade da água em:
                        www.aguasdeviseu.pt

MENSAGEM
 

Nome:xxxxxx  xxxx xxxx

Morada de consumo: xxxxx xx

N.º de Contador : xxxxxxxx Calibre : 13 MM

Tipo de Cliente: xxxxxxx

CONTA CORRENTE

Saldo anterior (1) 26/01/2018 6,55 €

Pagamentos (2) 21/02/2018 -6,55 €

Fatura n.º 001/12470/18 (3) 28/02/2018 7,04 €

Saldo Atual (1+2+3) 28/02/2018 7,04 €

RESUMO DA FATURA

Água 4,81 €

Águas Residuais 0,00 €

Resíduos Sólidos 1,94 €

Outros 0,00 €

Iva 0,29 €

Total 7,04 €

ADIRA À FATURA ELETRÓNICA

 

http://www.aguasdeviseu.pt

Para aderir à fatura eletrónica, basta preencher o formulário que disponibilizamos online. Aceda ao website 
em www.aguasdeviseu.pt ou à página do Município, em www.cm-viseu.pt (Município a um click/formulários) 
e insira os seus dados.

10346

001 184 637

16,65

0202180000009410210387 071 000016653 14

RESERVADO A LEITURA ÓTICA. NÃO DOBRAR. NÃO CARIMBAR. NÃO AGRAFAR

0202180000009410210387 071 000016653 14

TALÃO DE LEITURA ÓTICA

AGÁVEL EM:
alcão de atendimento do Município de Miranda do Corvo, Payshop e Balcão dos CTT.

Fatura nº Cód. Cliente Pagável até Data de emissão Total Faturado

001/9995/18 9410 21/03/2018 28/02/2018 16,65 €

PARA PAGAMENTO EM AGENTES
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DETALHE
TIPO DE LEITURA LEITURA

ANTERIOR LEITURA ATUAL NÚMERO DE DIAS CONSUMO LIDO CONSUMO
ADICIONAL

CONSUMO
FATURADO

CONSUMO
ACERTO ANTERIOR

CONSUMO
ESTIMADO

Cliente 184 184 62 0 0 0 0 0

DESIGNAÇÃO [ESCALÕES DE CONSUMO] RESUMO DO CONSUMO Qtd  VALOR IVA(%)

ÁGUA
Tarifa fixa - Água 32d - 15-01-2018 a 15-02-2018 32 dias 0,1503 4,81 6
ÁGUAS RESIDUAIS
RESÍDUOS SÓLIDOS
Tarifa fixa - RSU 32d - 15-01-2018 a 15-02-2018 32 dias 0,0607 1,94 Isento Artigo 9.º do CIVA
OUTROS

ERSUC Resíduos Urbanos 27,8038€/ton

IVA
Taxa Normal

Taxa Reduzida
Isento

[0,00 €]
[4,81 €]
[1,94 €]

0.00 €
0.29 €
0,00 €

TOTAL 7,04 €

LEITURAS/CONSUMOS

Data Tipo de Leitura Leitura Consumo

2018/02/15 Cliente 184 0
2018/01/14 Estimativa 0
2017/12/15 Cliente 184 0
2017/11/12 Estimativa 0
2017/10/13 Cliente 184 8
2017/09/13 Estimativa 0

HISTÓRICO DE CONSUMO FATURADO

CONSUMO MÉDIO ENTRE AS DUAS ULTIMAS LEITURAS 0,00 (M3/DIA)

FATURA ELETRÓNICA
   

    

INFORMAÇÃO

PREÇO UNIT.

Ao optar pela fatura eletrónica, ativa gratuitamente o serviço de alerta via SMS (Aviso de Falta de Pagamento). 
Consulte os termos e condições de adesão à fatura eletrónica no formulário que disponibilizamos online.

Adira à fatura eletrónica e facilite a sua vida! 

Em caso de incumprimento das obrigações contratuais, nomeadamente no que se refere à falta de pagamento atempado das faturas, será interrompido o fornecimento de água, nos termos do estatuído na alínea g) do nº1 e 
n.º 3 do art.º 21º do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Viseu, após o utente ter sido advertido, por escrito, conforme o estipulado nos nºs 1,2 e 3 do Artº 5º da Lei nº 23/96 de 26 de 
julho. Para o restabelecimento, o proprietário ou quem demonstre legitimidade para tal deverá providenciar o pagamento da Fatura/Recibo em relaxe, através das execuções fiscais, junto da Câmara Municipal de Viseu. Não 
se verificando a regularização atrás descrita, os serviços competentes procederão à interrupção do fornecimento de água (Decreto Lei nº 194/2009 de 20 de agosto)

- Do dia 1 a 10 de cada mês, sem juros de mora;
- Do dia 11 ao último dia útil de cada mês, com acréscimo de juros de mora, na tesouraria dos SMAS, Aguas de Viseu;
- Do dia 26 ao último dia útil de cada mês será acrescido de tarifa administrativa de pagamento fora de prazo, na tesouraria dos SMAS, Aguas de Viseu. Conforme 
estipulado no art.º 69º do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Viseu. 
SISTEMA DE DÉBITO DIRETO (SEPA - Área Única de Pagamentos em Euros) Para maior comodidade do cliente, sugerimos o pagamento da fatura através de débito em 
conta bancária. Para pagamento por Sistema de Débito Direto (SEPA) deverá ser constituído processo para o efeito. A Autorização do Débito em Conta (ADC) implica a 
entrega nos SMAS, Aguas de Viseu de formulário de autorização. Aconselha-se a leitura do Regulamento (UE) nº 248/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
fev 2014 e do Decreto-Lei  nº 141/2013, de 18 de outubro). PAGAMENTO POR MULTIBANCO Para proceder ao pagamento, basta selecionar a opção "pagamento de 
serviços" e preencher de acordo com os dados referidos no canto inferior esquerdo da sua fatura os campos Entidade, Referência e Montante, do dia 1 ao dia 10 de cada 
mês. Atenção: O Recibo Multibanco serve para controlo pessoal e comprovativo de pagamento. AGENTES PAYSHOP São lojas do comércio tradicional e supermercados 
aderentes, situados em todo o país (perto da sua área de residência) e com horários alargados, do dia 1 ao dia 10 de cada mês. Para mais informações consulte o site 
www.payshop.pt LOJAS CTT Em todas as lojas do país, do dia 1 ao dia 10 de cada mês.
PAGAMENTO POR CHEQUE OU VALE POSTAL No pagamento através do envio de cheque ou vale postal (até à data limite de pagamento), o mesmo deverá ser emitido à 
ordem dos SMAS, Aguas de Viseu, com indicação, no verso, do número da fatura e número de cliente.

FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

Para consultar os valores atuais de todos os tarifários dos serviços, visite o website da Aguas de Viseu.
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1. Dados do prestador de serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

2. Dados do prestador de serviços de Águas

3. Dados de pagamento da fatura – contrato e período de faturação.

4. Informação complementar – comunicação de leituras, período de comunicação de leituras, comunicação 

de avarias, qualidade da água e mensagens informativas.

5. Dados do destinatário da fatura

6. Valor a pagar – data limite de pagamento.

7. Dados do titular, instalação e contador

8. Conta corrente

9. Resumo da fatura

10. Dados de Pagamento por Multibanco – pagamento da fatura até à data limite. O talão de pagamento faz 

prova de pagamento.  Conserve-o.

11. Dados de Pagamento em Correios (CTT) e lojas Payshop

12. Informação de leituras e consumos – contém os dados necessários referentes ao tipo de consumidor, tipo 

de leitura, valores de leitura e consumo. São efetuadas leituras mensais. No caso de impossibilidade de leitura por 

impedimento de acesso ao contador, o valor da leitura estimada deverá estar próximo do valor indicado no seu 

contador. Os valores estimados dos consumos são sempre tidos em conta na faturação posterior.

13. Detalhe da fatura – contém a descrição das parcelas da sua fatura:  Tarifa Fixa de Água; Tarifa Variável de 

Água; Tarifa Fixa de Saneamento; Tarifa Variável de saneamento; Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos; Taxa de 

Recursos Hídricos de Água; Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento.

Leituras/consumos

Evolução da faturação – permite uma visualização rápida do histórico da faturação.

Informação complementar – obrigações contratuais, forma de pagamento e prazo e mensagens informativvas.

O comprovativo de pagamento* faz prova de pagamento após boa cobrança.


