
Dados dos Serviços 
Municipalizados da Nazaré

Contatos dos Serviços 
Municipalizados da Nazaré

Dados do titular do contrato e 
do local de consumo

Dados para envio de correspondência 
associada ao contrato (Morada domiciliada)

Resumo da Fatura 
Discrimina: 

Serviços prestados  
Créditos e débitos, incluindo 

eventuais (ex. juros) 
Receitas do Estado, incluindo IVA 

Valor da Fatura

Número da fatura 
Mês de referência  - consumo é 
faturado por períodos 
Data de emissão da fatura

Referência a indicar sempre 
que entre em contacto com os 
nossos serviços de faturação

Dados do histórico de consumos: 
gráfico e média dos últimos 12 meses, 
média das 2 últimas leituras reais

Documentos por Regularizar: 
Faturas em dívida

Dados para comunicação de 
leituras

Se aderiu ao Sistema de Débito Direto, este campo 
indicará o número de conta associado e a data a 
partir da qual o valor do crédito ou do débito serão 
lançado na sua conta. Caso se trate de uma nota de 
crédito o valor será creditado automaticamente na 
mesma conta

Modalidades de pagamento 
Se não aderiu ao Sistema de Débito Direto 
poderá liquidar esta fatura através: 

Multibanco 
Cheque ou vale postal 
Balcão de atendimento 



Tipo de utilizador: 
Determina a tarifa contratada

Tipo de Leitura: 
Real  - efetuada pelos leitores 
Dada  - informada pelo consumidor 
Estimada  - na ausência de leitura 

Período de Faturação: 
Início  - Se no mês atual a leitura for efetiva é a data da leitura 

imediatamente anterior. Se a leitura atual for estimativa é a data da 
leitura ou estimativa do mês anterior 

Fim  - É sempre a data do mês atual 
Dias - Número de dias do período de faturação 
Leituras  anteriores: Últimas duas leituras reais efetuadas pelos SMN 

Consumo estimado se não 
tiver ocorrido leitura real

Consumo entres leituras reais 
quando existem

Leitura real do período de faturação (se existir)

Dados do contador instalado

Detalhe da faturação referente ao Serviço de 
Abastecimento de Água

Detalhe da faturação referente ao Serviço de 
Saneamento de Águas Residuais Domésticas

Detalhe da faturação referente ao Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos 

Outros Débitos/Créditos: 
Referente a juros de mora, custos eventuais e notas de crédito

Informação de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 114/2014 de 21 de julho


