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Fatura Eletrónica 

Autorização de adesão à fatura eletrónica para o serviço de 
fornecimento de água 

Identificação 

Nome:        Cliente n.º:       

Morada de consumo:        

Sítio ou lugar:       NIF:       

Código postal:       -              

Telefone:        Telemóvel:       

Endereço de correio eletrónico:        

 
Termos e Condições 

 
Termos e condições de adesão à fatura eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz: 

 Ao aderir à fatura eletrónica passa a receber a fatura no endereço de e-mail que indicou no ato 
de adesão ao serviço, deixando automaticamente de receber o documento em formato papel. 

 A fatura eletrónica será disponibilizada em formato PDF aposto de Assinatura Eletrónica 
Avançada de acordo com os requisitos legais. 

 A fatura eletrónica é certificada, tem validade fiscal e serve de recibo após a cobrança. 

 O Município de Reguengos de Monsaraz rejeita qualquer responsabilidade sobre a não receção da 
mensagem de e-mail decorrente de motivo externo ao procedimento do Município. 

 O utente pode cancelar o envio eletrónico da fatura de serviços, a qualquer momento, através de 
envio de e-mail para: taxas@cm-reguengos-monsaraz.pt, solicitando, assim, novamente o envio 
de fatura em papel. 

 O Município de Reguengos de Monsaraz poderá, a todo o instante, suspender ou fazer cessar o 
acesso à fatura eletrónica, nomeadamente nos casos de impossibilidade de entrega desta na 
caixa de correio eletrónico indicada pelo titular do contrato. 

 O Município de Reguengos de Monsaraz poderá solicitar a confirmação de qualquer elemento 
fornecido pelo titular do contrato. 

 
Declaração 

 Tomei conhecimento dos termos e condições de adesão, acesso e utilização à fatura eletrónica. 
 
 
 
Reguengos de Monsaraz,       de        de       

 
 

(Assinatura do titular do contrato conforme documento de identificação) 

 
 
 

A preencher pelos serviços: 

Recebi e conferi,       em       /     /      
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