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1. Postura Municipal

Foi deliberada pela Assembleia Municipal em 01 de Março de 2013:

A prestação dos serviços municipais de
limpeza e higiene pública, tais como recolha,
transporte, tratamento, deposição em aterro
público fica sujeita ao pagamento de uma taxa
fixada de forma diferenciada em atenção à
categoria de produtos de resíduos sólidos, por
forma a garantir o necessário equilíbrio social.



1. Postura Municipal

- Tendo em conta a necessidade de um sistema credível de saneamento
básico que possa, em condições de efectividade e estabilidade, presta um
serviço aos munícipes, instituições e empresa,

- Tendo em conta que se trata de um sistema de prestação de serviço
público a população que tem custos:

- Tendo em conta que a implementação e execução do serviço requer esforços
não só do Município mas, também dos munícipes, instituições, empresas e
serviços

Estimativa dos Custos 
Anuais Saneamento

21.318.186$00



- A tarifa é fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade entre a
quantidade de resíduos produzidos, rendimentos do agregado ou do
agente produtor e justiça social.

- São estabelecidas as seguintes categorias de agentes produtores de
resíduos sólidos:

a) Habitações familiares;
b) Comércio a retalho, restaurantes, cafés, snack bar e pub’s,
supermercados, mercearias, outras superfícies empresas;
c) Empresas de apoio ao turismo (exceto unidades hoteleiros);
d) Instituições financeiras, e equivalentes;
e) Oficinas;
f) Pensão, pousada, residencial e hotel ou aparthotel até *** (3 estrela);
g) Hotel e Aparthotel de **** (4 estrela);
h) Hotel ***** (5 estrela);
i) Resort e Aldeamento Turístico
j) Serviços desconcentrados do Estado.



2. Tarifário normal

- Tarifário normal para as categorias de agentes produtores de RSU, tipo 
habitações familiares: 

• Cidade de Sal Rei

Categoria agente Tarifa normal

Habitação individual 150$00 

• Restantes Localidades do Município da Boa Vista 

Categoria agente Tarifa normal

Habitação individual 130$00 



2. Tarifário normal

- Tarifas para as categorias de produtores tipos Comércios e Indústrias



2. Tarifário normal

- Tarifas para as categorias de produtores tipos  Hotel, Residencial ou similar 



2. Tarifário normal

- Tarifa para as categorias de produtores tipos Serviços

- Pela natureza dos resíduos, sejam os produtores a proceder à sua deposição 
no aterro, serão aplicadas as seguintes tarifas, a cobrar pelas entidades 
gestoras do sistema: 
a) Resíduos de construção – 2.000$00/Tonelada; 
b) Resíduos industriais banais – 1.500$00/Tonelada; 



Categoria Valor

Categoria  Comércio/
Indústria

599.400,00

Categoria Hotel,
Pensão, Residencial e 
similares

14.474.400,00

Categoria Serviços 2.130.000,00

TOTAL * 16.604.400,00

Previsão da Receita Anual oriunda da TRSU:



Previsto* (anual) Real (1 semestre)

16.604.400,00 1.237.575,00

Receita cobrada pela TRSU no período de Janeiro a Julho :



Custos Anuais Receita Anual 
Prevista*

21.318.186$00 16.604.400,00

Custos do Serviço Público X Receita Anual  Prevista oriunda da TRSU




