
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
Secção Administrativa de Águas e Saneamento 

FATURAÇÃO EM FUNÇÃO DOS DIAS DE LEITURA (período de faturação)  

De acordo com Recomendação ERSAR n.º 02/2010  
 

Tarifas fixas ou de disponibilidade  
 Quando a tarifa não é definida num valor diário, o normal é dividir o valor mensal por 30 dias.  

 O valor diário apurado será multiplicado pelo número de dias a faturar (período de faturação).  

 O apuramento dos dias é a diferença entre a data da leitura atual para cálculo e a data de leitura do registo 
anterior.  

 

Exemplo para um valor mensal de 2,58€:  
2,58 € / 30 dias = 0,086€ por dia.  
 

Distribuição nos escalões de água em função dos dias da fatura (parte variável)  
 O cálculo é simples e direto. É determinado o valor por escalão dividindo os dias da sua fatura pelo número de 

dias base do tarifário (30 dias) multiplicando depois pelo limite máximo de cada escalão do tarifário*.  

 O apuramento dos dias é a diferença entre a data da leitura atual para cálculo e a data da leitura anterior.  

 

Exemplo para um cliente doméstico com consumo de 10 m3:  
FATURA 25 dias 1º Escalão = (25 dias ÷ 30 dias) x 5 m³ = 4,17 m³  2º Escalão = 10 m³ – 4,17 m³ = 5,83 m³  
FATURA 30 dias 1º Escalão = (30 dias ÷ 30 dias) x 5 m³ = 5,00 m³  2º Escalão = 10 m³ – 5,00 m³ = 5,00 m³  
FATURA 35 dias 1º Escalão = (35 dias ÷ 30 dias) x 5 m³ = 5,83 m³  2º Escalão = 10 m³ – 5,83 m³ = 4,17 m³  

 
Nota: Caso o consumo do cliente se enquadre na totalidade dentro do 1º escalão, não se o realiza o cálculo para o 2º escalão.  

* Limites Máximos por escalão de tarifário para Clientes Domésticos  

1º Escalão de 1 a 5 m³/30 dias 2º Escalão de 6 a 15 m³/30 dias  3º Escalão de 16 a 25 m³/30 dias  4º Escalão de mais de 25 m³/30 dias  

 

Exemplo de fatura detalhada  
De acordo com a Recomendação ERSAR n.º 01/2010 

   


