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Bem-vindo ao serviço de faturação eletrónica! 
 
Para aderir à faturação eletrónica basta preencher os campos abaixo indicados e enviar este documento para 
geral@cm-sabrosa.pt ou entregá-lo no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Sabrosa. 
Após adesão deixarão de ser enviadas as faturas por correio normal.  
Todas as faturas serão enviadas para a caixa de correio eletrónico que indicar neste formulário.  
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (todos campos são de preenchimento obrigatório) 

 
Nome 

 _____________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _________ Localidade  ___________________________________________ 

Contribuinte nº: 

 

BI/Cartão de Cidadão:  ________________________                   
 

Telefone:  ____________________________ Telemóvel: ______________________ 

E-mail  ______________________________________________ 

 

Vem requer a V. Exa.: (escolha a opção pretendida)  

 Adesão à fatura eletrónica 

 e- mail:  ________________________________________________ 

 Cancelamento de fatura eletrónica: 

  Morada de residência do requerente  

  Outra morada  

  Morada: ____________________________________________________ 

  Código Postal _________-_____  

  Localidade: ______________________________________________ 

 

SERVIÇOS (escolher a opção pretendida)  

 ÁGUAS Nº DE CONSUMIDOR: ____________________________ 

 ENSINO Nº CONTRIBUINTE: ______________________________ 

 RENDAS Nº CONTRIBUINTE: ______________________________ 

 OUTRAS Nº CONTRIBUINTE: ______________________________ 
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TERMOS E CONDIÇÕES DE ADESÃO 
 

1. Ao aderir à faturação eletrónica, o utente passa a receber a fatura em ficheiro eletrónico (formato 
pdf) no endereço de e-mail que indicou no ato de adesão a este serviço, deixando 
automaticamente de receber o documento em papel. 
 

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

 
3. A adesão à fatura eletrónica é única por contrato – local de consumo, rendas, ensino e outras. No 

caso de existir mais do que um contrato para o mesmo cliente, este deve efetuar uma adesão para 
cada contrato. 
 

4. A fatura eletrónica é disponibilizada em formato PDF aposto de assinatura eletrónica avançada de 
acordo com os requisitos legais. 
 

5. O utente obriga-se a comunicar ao Município de Sabrosa, qualquer alteração no endereço de e-mail 
associado ao serviço e manter a sua caixa de correio nas condições necessárias à correta receção 
das faturas. 

 
6. O Município de Sabrosa declina qualquer responsabilidade em caso de não receção da mensagem 

de e-mail contendo a fatura eletrónica, decorrente de problemas relacionados com a caixa de 
correio eletrónico indicada pelo utente ou sistema de transmissão de e-mails, nomeadamente caixa 
cheia ou alteração de endereço eletrónico.  
 

7. O utente poderá a qualquer momento cancelar a adesão à fatura eletrónica, pelos mesmos meios. 
 

8. A faturação eletrónica é emitida ao próximo ciclo de faturação após data de adesão. Considera-se 
data de adesão o dia de entrega do formulário de Adesão no Balcão Único de Atendimento da 
Câmara Municipal de Sabrosa, ou data de envio do e-mail com o respetivo formulário de Adesão 
devidamente preenchida. 
 

 Declaro que li e aceito os termos e condições de adesão ao serviço de faturação eletrónica 

Pede deferimento. 

Assinatura: ___________________________________. Data__________/______/________ 
 

 


