
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificação da Câmara Municipal do 
Barreiro 
2. Nº de documento e data de emissão. (cada 
documento emitido é composto por uma ou 
mais faturas).  
3. Identificação do titular da conta – 
Nome/N.º de cliente/N.º da conta do 
contrato/ Número de Identificação Fiscal (NIF).  
4. Destinatário da correspondência (dados de 
envio da correspondência associada ao 
contrato: Nome; Morada; Código Postal e 
Localidade).  
5. N.º de CIL e respetiva morada (o n.º de 
instalação é o código correspondente à 
morada da prestação dos serviços).  
6. Período de faturação (Intervalo de tempo 
abrangido pela presente fatura, que 
corresponde ao período de prestação dos 
serviços).  
7. Valor faturado pelos serviços prestados, 
referente ao período de faturação (Tarifa 
Disponibilidade + Tarifa Variável): Serviços de 
Águas, Saneamento e Resíduos. 
8. Taxas ambientais (cobradas pelo Estado) – 
Taxa de Recursos Hídricos (TRH – Águas e 
Saneamento) e Taxa de Gestão de Resíduos 
(TGR). 
9. IVA (Estado).  
10. Faturação de eventuais serviços auxiliares 
prestados pela Câmara Municipal do Barreiro.  
11. Data-limite de pagamento  
12. Valor total do documento. O não 
pagamento da(s) fatura(s) até à sua data-
limite, faz incorrer em juros de mora e outros 
encargos, podendo originar a suspensão do 
serviço e/ou a instauração de processos de 
execução fiscal.  
13. Consumo médio mensal e diário de água 
em m³.  
14. Conta corrente: área de consulta de saldo 
atual, anterior e movimentos da conta.  
15. Consumo de água dos últimos 12 meses 
(m³/mês).  
16. Período ideal de comunicação de leituras: 
preferencialmente deve comunicar a sua 
leitura o mais próximo possível do último dia 
indicado neste período, ou consultar o período 
atualizado no Balcão Digital - leituras 
comunicadas fora deste período não serão 
consideradas para faturação.  
17. Mensagens de alerta ou de informação, 
pelo município do Barreiro.  
18. Contactos telefónicos, endereço de email 
e sítio de internet da Camara Municipal do 
Barreiro.  
19. Meios e locais para pagamento dos 
valores devidos.  
20. Valor total da fatura e/ou Valor do mês e 
o valor da fatura anterior (se apresentadas 
duas referências), a pagamento à data de 
emissão do documento. Caso tenha débito 
direto ativo, este espaço será dedicado aos 
dados relativos à conta bancária e à data 
prevista de cobrança.  
 
Se o documento emitido apresentar um valor 
negativo (em 12), e não apresentar nenhuma 
referência de pagamento, terá valores a 
receber e não a pagar. Caso assim seja, esses 
valores serão indexados por encontro de 
contas na cobrança das faturas seguintes 
emitidas no âmbito do contrato. 
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PAGÁVEL EM: CTT, Multibanco, Payshop ou presencialmente no Balcão Único do município do Barreiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Número da fatura dos serviços de Água e 

Saneamento e Resíduos Urbanos e data.  

22. Tipo de cliente/tarifa - Identifica a tarifa 
contratada.  
23. Tipo de leitura considerada na fatura:  
Cliente - leitura real fornecida pelo cliente  
Empresa - leitura real recolhida pela CMB  
Estimado - Consumo estimado baseado nas 
últimas leituras reais.  
24. Leituras anteriores - data e valor das 
últimas duas leituras reais da Câmara 
Municipal do Barreiro consideradas para 
efeitos de faturação e consumo médio mensal 
entre as mesmas em litros.  
25. Número do contador instalado.  
26. Consumo medido pela diferença entre a 
leitura atual e a última leitura real faturada.  
27. QR code da fatura. Obrigação legal, a partir 
de 2022, com o objetivo de 
modernizar/digitalizar e simplificar a faturação 
dos serviços.  
28. Discriminação das parcelas faturadas por 
período, de acordo com o tarifário em vigor. 
Nos casos de alteração de tarifário é indicado 
o período em que vigora cada um dos valores 
unitários.  
29. Valores faturados que correspondem a:  
Tarifa Variável: o consumo é repartido pelos 
diferentes escalões e tarifários vigentes 
durante os períodos considerados. Nas tarifas 
por escalão, o consumo faturado é calculado 
ao dia para o período entre leituras. No caso 
de existir consumo anterior (estimado) é 
referido que se trata de acerto referente a 
períodos anteriores.  
Tarifa de disponibilidade: valor fixo faturado 
ao dia de acordo com os tarifários vigentes em 
função do calibre do contador instalado e/ou 
da tipologia do utilizador.  
30. Valores unitários: correspondem aos 
valores do tarifário em vigor para cada período 
e parcela faturada.  
31. Valor: resultado da multiplicação da 
quantidade faturada pelo valor unitário.  
Os valores de consumos estimados e faturados 
anteriormente aparecem nesta coluna a 
crédito (com sinal “-” à frente do valor).  
32. Valor Total: Valor da fatura no mês. 
33. Custo associado à prestação de serviço de 
saneamento e de resíduos urbanos em Alta 
(tratamento de águas residuais e de resíduos). 
34. Qualidade da água: informação trimestral 
relativa ao controlo analítico da qualidade da 
água distribuída pela Câmara Municipal do 
Barreiro.  
35. Caracterização genérica dos serviços 
prestados no município do Barreiro, de acordo 
com a legislação em vigor. 
36. Contactos dos serviços. 
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