
Arganil, 29 de Abril de 2016

 Estimado cliente,

 Na sequência das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), entrou recentemente 

em vigor um novo tarifário dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.

 Do novo tarifário destacam-se os seguintes aspetos relativamente aos consumidores domésticos:

 • Tarifas fixas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais – De acordo com as recomendações da 

ERSAR, as tarifas fixas devem situar-se num intervalo entre € 1,50 e € 4,50/30 dias. O Município de Arganil fixou-as no respetivo limiar 

mínimo, ou seja, € 1,50/30 dias;

 • Tarifa variável de abastecimento de água – Diferenciada de forma progressiva de acordo com os escalões de consumo. 

No primeiro escalão, para consumos até 5m3 de água por cada 30 dias, a ERSAR recomenda que a tarifa seja fixada entre os € 0,30 e € 

0,90/m3. Foi fixado um valor situado no limite mínimo da recomendação da ERSAR. Nos restantes escalões não foram introduzidas 

quaisquer alterações nas tarifas;

 • Tarifa variável de saneamento de águas residuais – Para cumprimento da Recomendação 2/2010, da ERSAR, a tarifa 

variável deste serviço corresponde a 72% da componente variável do serviço de abastecimento de água.

 • Serviços auxiliares – Optou-se, na maioria dos casos, pelo valor da tarifa igual ao seu custo;

 • Tarifário para famílias numerosas – Aplicável aos utilizadores finais domésticos cuja composição do agregado familiar 

ultrapasse quatro elementos, devidamente comprovado por domicílio fiscal na habitação servida (requerido no balcão único do Município 

de Arganil);

 • Tarifário social – Aplicável a utilizadores domésticos que se encontrem numa situação de carência económica comprova-

da pelo sistema da segurança social e utilizadores não-domésticos que sejam pessoas coletivas de declarada utilidade pública (requerido 

no balcão único do Município de Arganil);

 • Atribuição de bonificação por adesão a fatura eletrónica, fatura bimensal e sistema de débitos diretos

 -Se aderir à fatura bimensal em papel será atribuído um crédito de 2€ no ano de 2016.

 -Se aderir à fatura eletrónica beneficiará de um desconto de 3€ no ano de 2016.

 - A adesão simultânea à fatura eletrónica e ao sistema de débitos diretos permite um benefício de 4€ no ano de 2016.

 Se é um consumidor não doméstico, poderá consultar as principais alterações relacionadas com os tarifários no portal da 

internet do Município de Arganil (www.cm-arganil.pt).

 Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil,

(Ricardo Pereira Alves)



Tarifa Fixa (30 dias) 

Domésticos 
Até 25 mm
Superior a 25 mm

Não-domésticos 
Até 20 mm
Superior a 20mm e até 30mm
Superior a 30mm e até 50mm
Superior a 50mm e até 100mm
Superior a 100mm

Tarifário social 
Utilizadores domésticos em situação de carência
económica comprovada

1,5000
TF não

domésticos

2,0100
3,0150
9,0450

25,0547
30,0656

Isento

TARIFAS DE RESÍDUOS URBANOS

Tarifa de Disponibilidade (30 dias)

Domésticos
Não-domésticos

Tarifário Social 
Utilizadores domésticos em situação de carência económica comprovada
IPSS, ONG sem fim lucrativo e outras de reconhecida utilidade pública

Tarifa Variável (30 dias)

Domésticos

Não-domésticos

Tarifário Social

       IPSS, ONG sem fim lucrativo e outras de reconhecida utilidade pública

1,0000
1,5000

Isento
1,0000

0,2000

0,0046

0,3000

0,2000

SERVIÇOS AUXILIARES

Execução de ramais domiciários até 20 m

Execução de ramais domiciliários superiores a 20 m (acresce por cada metro)

Realização de vistorias e ensaio aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores

Suspensão e reinício do serviço a pedido do utilizador

Restabelecimento da ligação do serviço por incumprimento do utilizador

Aferição extraordinária de contador a pedido do utilizador

Alteração do local do contador a pedido do utilizador

Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização

Deteção de avarias nos sistemas de canalização

Leitura extraordinária de consumos de água decorrente de solicitação do utilizador

Ligação temporária ao sistema público, designadamente, para abastecimento a estaleiros,

obras e zonas de concentração populacional temporária como feiras, festivais e exposições

Aviso prévio de suspensão do serviço

Execução de ramais de saneamento até 20 m

Execução de ramais de saneamento superior a 20 m (acresce por cada metro)

Limpeza de fossas particulares (1ª deslocação)

Limpeza de fossas particulares (por cada deslocação adicional)

Limpeza de coletores particulares

Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização

Autorização de descarga de águas residuais, industriais após pré tratamento

Depósito de resíduos de construção e demolição de obras (até 5 m3)

Depósito de resíduos de construção e demolição de obras (superior a 5 m3, por cada m3)

Suspensão do serviço de gestão de resíduos

Segundo aviso para pagamento

Isenta

30,00

26,38

17,95

21,44

88,85

65,00

27,36

33,84

13,43

24,34

2,65

Isenta

30,00

34,45

31,41

38,87

27,36

195,00

Isenta

60,61

30,00

2,65

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Tarifa Variável (30 dias) 

Domésticos 
0 a 5 m3

6 a 15 m3

16 a 25 m3

Tarifários Especiais

0,3000
0,5010

Não-domésticos 
Utilizadores finais não-domésticos
Administração Local

Tarifário Social

Tarifário para Famílias Numerosas

1,2525
0,5000

0,3000
1,2525

0,4500

1,2525
2,5050> 26 m3

Utilizadores domésticos em situação de carência
económica comprovada
 0 a 15 m3

 > 16 m3

IPSS, ONG sem fim lucrativo e outras de
reconhecida utilidade pública

5 Elementos
 0 a 8 m3

 9 a 15 m3

 16 a 25 m3

 > 26 m3

6 Elementos
 0 a 11 m3

 12 a 15 m3

 16 a 25 m3

 > 26 m3

7 Elementos
 0 a 14 m3

 15 a 25 m3

 26 a 35 m3

 > 36 m3

8 Elementos
 0 a 17 m3

 18 a 25 m3

 26 a 35 m3

 > 36 m3

9 ou + Elementos
 0 a 20 m3

 21 a 25 m3

 26 a 35 m3

 > 36 m3

TARIFAS DE SANEAMENTOTARIFAS DE ÁGUA

Tarifa Fixa (30 dias)

Domésticos
Não-domésticos
Tarifário Social
             Utilizadores domésticos em situação de carência económica comprovada

IPSS, ONG sem fim lucrativo e outras de reconhecida utilidade pública

Tarifa Variável (30 dias)
Domésticos

Não-domésticos

1,5000
2,1000

Isento

1,5000

0,7500
0,5000

0,2160

0,3607
0,9018
1,8036

TGR

0,0121TRH

0 a 5 m3

6 a 15 m3

Utilizadores finais não-domésticos
Administração Local

Tarifário Social

0,2160

0,2160

0,2160

Utilizadores domésticos em situação de carência económica comprovada

IPSS, ONG sem fim lucrativo e outras de reconhecida utilidade pública

Tarifário para famílias numerosas

16 a 25 m3

> 26 m3

0,3000
0,5010
1,2525
2,5050

0,3000
0,5010
1,2525
2,5050

0,3000
0,5010
1,2525
2,5050

0,3000
0,5010
1,2525
2,5050

0,3000
0,5010
1,2525
2,5050

0,0068TRH


