
 

Município de Borba 
www.cm-borba.pt 

Divisão de Administração Geral e Finanças 

 

Praça da República 7150-249 Borba � Portugal 

geral@cm-borba.pt 

Telef (+351) 268 891 630 � fax (+351) 268 894 806 

Nif 503956546 
DI001E01 

 
 Pág. 1 de 2 

OFÍCIO CIRCULAR 

Estimado(a) Consumidor(a), 

Aprovou a Câmara Municipal, por unanimidade, novos tarifários para os serviços de abastecimento de água (AA), saneamento (AR) e gestão de 

resíduos (RU), tendo em conta as orientações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e as obrigações decorrentes 

da legislação em vigor. 

Estes novos tarifários irão fazer-se sentir já na próxima fatura mensal que irá receber, importando saber que existem tarifários especiais que podem 

e devem ser praticados para os consumidores que a eles têm direito. 

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

O TARIFÁRIO NORMAL é aplicável a todos os utilizadores domésticos, exceto se requererem e for aprovado a aplicação de tarifário especial. 

O TARIFÁRIO SOCIAL é aplicável aos utilizadores domésticos que se encontrem em situação de carência económica comprovada pelo sistema 

de segurança social, através da atribuição de pelo menos, uma das seguintes prestações sociais: Complemento Solidário para Idosos, Rendimento 

Social de Inserção, Subsídio Social de Desemprego, 1.º Escalão do Abono de Família ou Pensão Social de Invalidez, consistindo na isenção das 

tarifas fixas de AA, AR e RU. 

O TARIFÁRIO FAMILIAR é aplicável aos utilizadores domésticos cuja composição do agregado familiar ultrapasse os 4 elementos, consistindo no 

alargamento dos escalões de consumo em 2m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os 4 elementos. 

Para o efeito, apresentamos uma TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS. 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 
DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL 
FAMILIAR                           

(Exemplo: 5 pessoas) 

Abastecimento 
de Águas 

(AA) 

Fixa Calibre de contador (por 30 dias) 
<= 25 mm 3,00 € 0,00 € 3,00 € 

> 25 mm 4,10 € 0,00 € 4,10 € 

Variável Escalões de consumo (por m3 consumido) 

<= 5 m3 0,45 € 0,45 €  0,45 € (até 7 m3) 

6 a 15 m3 0,75 € 0,75 € 0,75 € (8 a 17 m3) 

16 a 25 m3 1,80 € 1,80 € 1,80 € (18 a 27 m3) 

> 25 m3 2,90 € 2,90 € 2,90 € (> 27 m3) 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única (por 30 dias) 1,40 € 0,00 € 1,40 € 

Variável 
Escalões de consumo (preço por m3) indexado 

a 90% do consumo de água 

<= 5 m3 0,10 € 0,10 € 0,10 € (até 7 m3) 

6 a 15 m3 0,18 € 0,18 € 0,18 € (8 a 17 m3) 

16 a 25 m3 0,39 € 0,39 € 0,39 € (18 a 27 m3) 

> 25 m3 0,48 € 0,48 € 0,48 € (> 27 m3) 

Gestão de 
Resíduos 

(RU) 

Fixa Única (por 30 dias) 1,05 € 0,00 €  

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,35 € 0,35 €  

Já para os UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS passam a existir 1 TARIFÁRIO NORMAL e 1 TARIFÁRIO ESPECIAL (SOCIAL).  

O TARIFÁRIO NORMAL é aplicável a todos os utilizadores não domésticos, exceto se requererem e for aprovado a aplicação de tarifário especial. 

O TARIFÁRIO SOCIAL é aplicável aos utilizadores não domésticos que sejam pessoas coletivas de declarada utilidade pública, consistindo na 

aplicação de uma redução de 55% face ao valor das tarifas aplicadas a utilizadores não domésticos. 

Assim, apresentamos TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS. 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 
NÃO DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL 

Abastecimento de 
Águas 
(AA) 

Fixa Calibre de contador (por 30 dias) 

<= 20 mm 3,20 € 1,44 € 

21 a 30 mm 4,10 € 1,85 € 

31 a 50 mm 4,50 € 2,03 € 

51 a 100 mm 4,90 € 2,21 € 

101 a 300 mm 5,00 € 2,25 € 

< 300 mm 10,00 € 4,50 € 

Variável Única (por 30 dias) 1,80 € 0,81 € 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única 3,10 € 1,40 € 

Variável Indexada a 90% do consumo de água (m3 consumido) 0,40 € 0,18 € 

Gestão de Resíduos 
(RU) 

Fixa Única 3,50 € 1,05 € 

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,35 € 0,35 € 



 

Município de Borba 
www.cm-borba.pt 

Divisão de Administração Geral e Finanças 

 

Praça da República 7150-249 Borba � Portugal 

geral@cm-borba.pt 

Telef (+351) 268 891 630 � fax (+351) 268 894 806 

Nif 503956546 
DI001E01 

 
 Pág. 2 de 2 

Para que QUALQUER UTILIZADOR possa beneficiar da aplicação de um tarifário especial tem que entregar um requerimento (modelo próprio), 

no Balcão Único, acompanhado dos documentos comprovativos. Para o efeito, encontra-se o Município a ultimar os procedimentos e aplicações 

informáticas que pretende permitir, a partir de 1 de junho, receber tais processos e dar andamento aos mesmos com a maior celeridade possível. 

A aplicação de qualquer TARIFÁRIO ESPECIAL TEM A DURAÇÃO DE 3 ANOS, findo o qual deve ser renovado pelo utilizador, notificando o 

Município os mesmos com uma antecedência mínima de 30 dias. 

Foram também aprovadas as tarifas a aplicar a TODOS OS UTILIZADORES, respeitantes a SERVIÇOS AUXILIARES, conforme quadro seguinte. 

SERVIÇO DESIGNAÇÃO TARIFA 

Abastecimento 
de Águas 

(AA) 

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento 150,00 € 

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento integrados em operações de loteamento 350,00 € 

Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros (por metro linear) 25,00 € 

Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores 101,50 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador; 38,00 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador 10,00 € 

Leitura extraordinária de consumos de água (aplicável apenas nos casos em que se verifique a não ocorrência de erros por parte 
dos serviços) 

15,00 € 

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável 
ao utilizador  20,00 € 

Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração 
populacional temporária 8,00 € 

Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização 5,00 € 

Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações 
em que esteja em risco a saúde pública (por m3) 

1,50 € 

Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente, reparações no sistema predial ou domiciliário de abastecimento (preço 
hora/homem) 

25,00 € 

Deteção de fugas em rede predial de abastecimento de água (tarifa variável: preço/hora/homem) 20,00 € 

Deteção de fugas em rede predial de abastecimento de água  - Tarifa fixa 5,00 € 

Modificações de ramal a pedido do utilizador (preço/hora/homem de trabalhador acrescido do custo dos materiais aplicados) 20,00 € 

Serviço de maquinaria (preço hora/máquina) 51,00 € 

Avaliação de viabilidade técnica e económica para execução de ramais de ligação superiores a 20 metros 150,00 € 

Saneamento 
(AR) 

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias 150,00 € 

Realização de vistorias aos sistemas prediais 101,50 € 

Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento (preço hora/homem) 20,00 € 

Transporte e destino final de águas residuais, recolhidas através de meios móveis - Tarifa fixa 5,00 € 

Transporte e destino final de águas residuais, recolhidas através de meios móveis (preço por m3) 3,00 € 

Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros (preço por metro linear) 45,00 € 

Realização de inspeções ou ensaios de sistemas prediais de drenagem de águas residuais a pedido dos utilizadores 101,50 € 

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento 
de água 

45,00 € 

Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis - Tarifa fixa 5,00 € 

Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis (por m3) 8,00 € 

Outros serviços a pedido do utilizador (preço hora/homem, acrescido dos materiais aplicados) 20,00 € 

Ligação do sistema público ao sistema predial 101,50 € 

Informação sobre o sistema público de drenagem em plantas de localização 5,00 € 

Serviço de maquinaria (preço hora/máquina) 51,00 € 

Gestão de 
Resíduos 

(RU) 

A gestão de RCD (acrescido de preço hora/máquina) 150,00 € 

A gestão de resíduos de grandes produtores de RU 5,00 € 

A recolha e encaminhamento de resíduos (situações em que o produtor não seja consumidor de água) 5,00 € 

Operações de silvicultura preventiva e gestão de combustíveis da responsabilidade de privados (preço hora/homem) 12,00 € 

Outras operações silvícolas (hora homem) 12,00 € 

Outras operações silvícolas (transporte de resíduos - hora/viatura) 30,00 € 

Serviço de maquinaria (hora/máquina) 51,00 € 

Finalmente, reforçamos que a aprovação de tarifários especiais, por parte do Município, irá traduzir-se num esforço financeiro acrescido, que 

pretende proporcionar melhores condições de acesso a quem mais precisa de apoio e que nos encontramos disponíveis para apoiar e esclarecer 

os utilizadores sobre qualquer dúvida que possa subsistir. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

António José Lopes Anselmo 


