
A SUA FATURA

A alteração da faturação dos serviços de águas e residuos, resulta de obrigações

legais (Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21/7), transmitidas pela entidade

reguladora ERSAR.

Para conhecimento de V. Exa., apresenta-se uma breve explicação, acerca de

alguns conceitos presentes na sua fatura:

Consumo lido (1) – consumo obtido pela diferença entre as leituras mensais, em

que o numero de dias pode variar entre os 28 e 33 dias.

Consumo acerto anterior (1)– acerto resultante de consumos estimados,

faturados anteriormente.

Conta corrente (3)– Resumo dos movimentos efetuados:

• saldo anterior – corresponde ao saldo da conta quando é emitida a fatura;

• saldo atual – corresponde ao valor a pagar, se tiver um valor positivo,

corresponde ao total em divida, se tiver um valor negativo, corresponde a

um crédito a seu favor.

Estimativa (1) – Quando não é possível efetuar a leitura do contador, o consumo

é obtido pela média do consumo.

Tarifa da disponibilidade diária (2)– tarifa inerente à prestação do serviço:
• Água – tarifa fixa diária, respeitante à existência e manutenção da rede de

abastecimento de água, na sua área ;
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abastecimento de água, na sua área ;

• Saneamento – tarifa fixa diária , diz respeito à existência e manutenção da

rede pública de saneamento, na sua área;

• RSU – tarifa fixa diária , diz respeito à recolha de resíduos e manutenção do

equipamento, na sua área.

Tarifa variável (2) – tarifa cobrada tendo em conta o tipo de consumidor,

faturado por escalões:

• Água – consumo de água efetuado, em metros cúbicos;

• Saneamento – tarifa indexada ao consumo de água, 90% do consumo;

• RSU – tarifa indexada ao consumo de água , 100% do consumo.

Atenção!
Chamamos especial atenção para a referência multibanco (4), que diz respeito apenas à

fatura atual, caso possua valor em dívida, deverá efetuar o pagamento na tesouraria da

Câmara Municipal, em dias úteis, das 8h30 às 16h30 ou através de transferência

bancária.
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Para mais esclarecimentos, consulte o regulamento municipal, disponível na Câmara

Municipal, no Diário da República e em www.cm-vilanovadepoiares.pt


