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INFORMAÇÃO SOBRE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Subunidade Orgânica Taxas e Licenças 

6 de outubro de 2020 

 

Na sequência de algumas publicações que têm sido efetuadas, nomeadamente nas redes sociais, 

e que têm assumido uma clara falta à verdade dos factos acerca da faturação dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento e de gestão de resíduos urbanos, referente ao 

processamento do mês de agosto de 2020 (faturas de setembro), cumpre a estes Serviços 

Municipais esclarecer o seguinte: 

1. Contrariamente ao referido nas referidas publicações, o Município de Reguengos de Monsaraz 

não deixou de efetuar leituras pelos trabalhadores afetos e esse serviço entre meses de março 

a julho de 2020; 

2. Em face da pandemia provocada pela doença COVID-19, apenas pontualmente não se 

realizaram as leituras de contadores nos períodos em que tal não foi permitido pelas 

medidas preventivas de luta contra a propagação da doença COVID-19, ou seja: a partir do 

final do mês de março, durante o mês de abril, e no final do mês de junho e mês de julho; 

não podemos igualmente esquecer que existe um elevado número de contadores que ainda 

persistem instalados no interior das habitações;  

3. Nos períodos em que não houve leitura real, e apenas nos casos em que as leituras não 

foram comunicadas pelos clientes pelos meios amplamente divulgados pela autarquia, as 

faturas foram emitidas com base na regra da estimativa conforme preconizado pela Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR); 

4. A emissão de faturas com base no consumo estimado não representa qualquer prejuízo ou 

penalização para os munícipes consumidores, pois os escalões de consumo são alargados 

consoante o número de dias em que não houve uma leitura real; 

5. Veja-se o exemplo seguinte de um consumidor com 44 m3 de consumo entre leituras reais 

e com um intervalo entre leituras de 60 dias (limitamo-nos à análise da componente do 

serviço de abastecimento, por ser aquela que está em causa): 

 



 
 

 

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal 
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt 

Página 2 de 4 

CONSUMIDOR COM ESTIMATIVA 

Meses Leituras Faturação 

Junho 

(leitura real) 

1.000m3 - 

Julho (estimativa) - Foram faturados 16 m3, distribuídos da seguinte 

forma: 

1.º Esc. (1 a 5 m3) – 5 m3 (0,44€ x 5 m3) 

2.º Esc. (6 a 15 m3) – 10 m3 (0,96€ x 10 m3) 

3.º Esc. (16 a 25 m3) – 1 m3 (1,95€ x 1 m3) 

Total a pagar de abastecimento de água – 13,75 € 

Agosto 

(leitura real) 

1.044 m3 Os 44 m3 entre leituras reais são distribuídos da 

seguinte forma: 

1.º Esc. (1 a 5 m3) – 10 m3  

2.º Esc. (6 a 15 m3) – 20 m3  

3.º Esc. (16 a 25 m3) – 14 m3  

 

Sendo deduzidos os valores já pagos por estimativa em 

julho (16 m3), pelo que efetivamente em agosto o 

consumidor pagou: 

 1.º Esc. (1 a 5 m3) – 5 m3 (0,44€ x 5 m3) 

2.º Esc. (6 a 15 m3) – 10 m3 (0,96€ x 10 m3) 

3.º Esc. (16 a 25 m3) – 13 m3 (1,95€ x 13 m3) 

Total a pagar de abastecimento de água – 37,15€ 

Total m3 entre as 

duas leituras reais 

(meses de junho e 

agosto) 

44 m3 Total a pagar de abastecimento de água nos dois 

períodos (44 m3) – 50, 90€  
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CONSUMIDOR SEM ESTIMATIVA  

No caso do mesmo consumidor, agora com os mesmos 44 m3, mas sem estimativas (com duas 

leituras reais de 22 m3 em cada mês): 

Meses Leituras Faturação 

Junho 

(leitura real) 

1.000m3 - 

Julho (leitura real) 

 

 

 

Total m3  

1.022 m3 

 

 

 

22 m3 

Foram faturados 22 m3 distribuídos da seguinte forma: 

1.º Esc. (1 a 5 m3) – 5 m3 (0,44€ x 5 m3) 

2.º Esc. (6 a 15 m3) – 10 m3 (0,96€ x 10 m3) 

3.º Esc. (16 a 25 m3) – 7 m3 (1,95€ x 7 m3) 

Total a pagar de abastecimento de água – 25,45 € 

Agosto 

(leitura real) 

 

 

Total m3 

1.044 m3 

 

 

 

22 m3 

Foram faturados 22 m3 distribuídos da seguinte forma: 

1.º Esc. (1 a 5 m3) – 5 m3 (0,44€ x 5 m3) 

2.º Esc. (6 a 15 m3) – 10 m3 (0,96€ x 10 m3) 

3.º Esc. (16 a 25 m3) – 7 m3 (1,95€ x 7 m3) 

Total a pagar de abastecimento de água – 25,45 € 

Total a pagar nos 

meses de julho e 

agosto 

44 m3  Total a pagar de abastecimento de água nos meses 

de julho e agosto (25,45€+25,45) – 50, 90€ 

 

Conforme, se infere pelo exemplo apresentado o valor pagar pelo consumidor seria 

exatamente o mesmo, não havendo qualquer penalização pelo facto de ter havido consumos 

estimados. 

Mais uma vez se reitera, que a Subunidade Orgânica Taxas e Licenças/Serviço de Águas se 

encontra totalmente disponível, como sempre tem feito, para prestar todos os esclarecimentos 

sobre as respetivas faturas aos consumidores que o julguem necessário. 
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Informa-se, ainda, como tem sido prática neste Município ao longo dos anos, que sempre que 

estejamos perante faturas de valores elevados, os consumidores poderão efetuar o seu 

pagamento em prestações, devendo para o efeito contactar com a Subunidade Orgânica Taxas 

e Licenças apara elaborar os respetivos planos. 

 


