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OFÍCIO CIRCULAR 

Estimado(a) Consumidor(a), 

Aprovou a Câmara Municipal, em 17/01/2018, a atualização tarifária para os serviços de abastecimento de água (AA), saneamento (AR) e gestão 

de resíduos (RU), a aplicar em 2018, atendendo às orientações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e às 

obrigações decorrentes da legislação em vigor. 

Estes novos tarifários irão fazer-se sentir na próxima fatura mensal que irá receber, importando saber que se mantem toda a estrutura tarifária 

atualmente em vigor, sendo apenas atualizados os preços, de acordo com a atualização do custo que o Município irá suportar, em 2018, com as 

empresas que, no Município, fornecem e tratam a água (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) e tratam os resíduos urbanos (Gesamb, EIM). 

Assim, para os UTILIZADORES DOMÉSTICOS continuará a existir 1 TARIFÁRIO NORMAL e 2 TARIFÁRIOS ESPECIAIS (SOCIAL E FAMILIAR), 

conforme TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS seguinte. 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 

DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL 
FAMILIAR                                       

(Exemplo: 5 pessoas) 

Abastecimento 
de Água 

(AA) 

Fixa Calibre de contador (preço por dia) 
<= 25 mm 0,1020 € 

0,0000 € 
0,1020 € 

> 25 mm 0,1394 € 0,1394 € 

Variável Escalões de consumo (por m3 consumido) 

1.º Escalão 0,4590 € (até 5 m3)  0,4590 € (até 7 m3) 

2.º Escalão 0,7650 € (6 a 15 m3) 0,7650 € (8 a 19 m3) 

3.º Escalão 1,8360 € (16 a 25 m3) 1,8360 € (20 a 31 m3) 

4.º Escalão 2,9580 € (> 25 m3) 2,9580 € (> 31 m3) 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única (preço por dia) 0,0474 € 0,0000 € 0,0474 € 

Variável 
Escalões de consumo (preço por m3) indexado 

a 90% do consumo de água 

1.º Escalão 0,1020 € (até 5 m3) 0,1020 € (até 7 m3) 

2.º Escalão 0,1836 € (6 a 15 m3) 0,1836 € (8 a 19 m3) 

3.º Escalão 0,3978 € (16 a 25 m3) 0,3978 € (20 a 31 m3) 

4.º Escalão 0,4896 € (> 25 m3) 0,4896 € (> 31 m3) 

Gestão de 
Resíduos 

(RU) 

Fixa Única (preço por dia) 0,0408 € 0,0000 €  

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,4101 €  

Já para os UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS continuará a existir 1 TARIFÁRIO NORMAL e 1 TARIFÁRIO ESPECIAL (SOCIAL), conforme 

TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS seguinte. 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 
NÃO DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL 

Abastecimento de 
Águas 
(AA) 

Fixa Calibre de contador (preço por dia) 

<= 20 mm 0,1088 € 0,0490 € 

21 a 30 mm 0,1394 € 0,0627 € 

31 a 50 mm 0,1530 € 0,0689 € 

51 a 100 mm 0,1666 € 0,0750 € 

101 a 300 mm 0,1700 € 0,0765 € 

< 300 mm 0,3333 € 0,1500 € 

Variável Única (por m3 consumido) 1,8360 € 0,8262 € 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única (preço por dia) 0,1054 € 0,0474 € 

Variável Indexada a 90% do consumo de água (m3 consumido) 0,4080 € 0,1836 € 

Gestão de Resíduos 
(RU) 

Fixa Única (preço por dia) 0,1359 € 0,0408 € 

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,4101 € 

Com a atualização tarifária, para 2018, foram também aprovadas as tarifas, para TODOS OS UTILIZADORES, respeitantes a SERVIÇOS 

AUXILIARES dos serviços de AA, AR e RU que podem ser consultadas no Balcão Único e no portal web do Município, em www.cm-borba.pt. 

Recordamos que, para que QUALQUER UTILIZADOR possa beneficiar da aplicação de um tarifário especial tem que entregar, caso não o tenha 

feito em data anterior, um requerimento (modelo próprio), no Balcão Único, acompanhado dos documentos comprovativos. A aplicação de qualquer 

TARIFÁRIO ESPECIAL TEM A DURAÇÃO DE 3 ANOS, findo o qual deve ser renovado pelo utilizador. 

Finalmente, reforçamos que a aprovação das tarifas para 2018, por parte do Município, continua a traduzir-se num esforço financeiro muito elevado, 

para o Município, que assumirá um deficit com a prestação deste serviço próximo dos 492.000 EUR (236.000 EUR em AA, 114.000 EUR em AR e 

142.000 EUR em RU), tendo-se optado por manter um tarifário acessível, procurando minorar as perdas e ineficiências na prestação do serviço. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

http://www.cm-borba.pt/

