TARIFÁRIO DE ÁGUA
(não incluindo I.V.A.)

A. 1 - TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
(tarifa mensal)

'

'

VALOR DA TARIFA

Consumidores domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm

5,46 €

De 16 a 25 mm

16,34 €

De 26 a 50 mm

21,78 €

De 51 a 70 mm

87,10 €

Mais de 70 mm

A orçamentar
caso a caso

Consumidores não domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm

10,87 €

De 16 a 25 mm

27,25 €

De 26 a 50 mm

54,43 €

De 51 a 70 mm

272,16 €

Mais de 70 mm

A orçamentar
caso a caso

A. 2 - TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA

'

(por cada m3 água consumida)

VALOR DA TARIFA

Consumidores domésticos
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês

0,65 €

2º Escalão: 6 a 10 m3 / mês

0,98 €

3º Escalão: 6 a 20 m3 / mês

1,24 €

4º Escalão: 6 a mais de 20 m3 / mês

1,70 €

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração
directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e
complementar)
1º Escalão: 0 a 50 m3 / mês
2º Escalão: mais de 50 m3 / mês
Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta
do Estado
Escalão único

2,19 €
2,72 €

2,19 €

Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficiência, culturais, desportivas
ou outras actividades consideradas de interesse público
Escalão único

0,79 €

Administração Local
Escalão único

0,79 €

Temporários ou sazonal
Escalão único

3,25 €
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A. 3 - TARIFAS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

VALOR DA TARIFA

Por cada pedido de ligação
Tarifa única

25,29 €

Tarifa de interrupção e de restabelecimento de ligação
Interrupção a pedido do consumidor

37,60 €

Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor

37,60 €

Interrupção por falta de pagamento de facturas

39,60 €

Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das
facturas

39,60 €

Abertura de água com urgência

50,86 €

Tarifa de verificação extraordinária do contador
Avaria do contador

Gratuita

Sem avaria do contador

93,98 €

A. 4 - TARIFAS DE RAMAIS DE ÁGUA

VALOR DA TARIFA

Encargos decorrentes da instalação de Ramais e prolongamentos de redes ou ramais
Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m
(cada ramal)
Calibre igual ou inferior a 1"

391,57 €

Calibre compreendido entre 1 " e 2"

440,50 €

Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm

685,21 €

Calibre superior a 63 mm

A orçamentar
caso a caso

Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m
(cada metro suplementar)
Calibre igual ou inferior a 1"

48,97 €

Calibre compreendido entre 1 " e 2"

53,84 €

Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
Calibre superior a 63 mm

68,52 €
A orçamentar
caso a caso

Ramal de água provisório (orçamento padrão)

1.199,37 €

A. 5 - TARIFAS DIVERSAS (ÁGUA)

VALOR DA TARIFA

Colocação de contador

60,94 €

Retirada do contador

60,94 €

Mudança de Nome do Contrato

12,96 €

Caixas de contador
(cada caixa de contador)
Contador individual

140,98 €

Contador de dimensão superior à mínima

187,96 €
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TARIFÁRIO DE SANEAMENTO
(não incluindo I.V.A.)

S. 1 - TARIFA DE DISPONIBILIDADE de SANEAMENTO PARA INDUSTRIAIS
'
(tarifa mensal)

VALOR DA TARIFA

Até 100 mm (inclusivé)

40,67 €

Mais de 100 mm até 300 mm (inclusivé)

81,34 €
122,00 €

Mais de 300 mm até 500 mm (inclusivé)

A orçamentar
caso a caso

Mais de 500 mm

S. 2 -TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO
(tarifa mensal)

'

VALOR DA TARIFA

Consumidores ausentes

2,44 €

Consumidores domésticos sem consumo de água

6,43 €

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa ou
indirecta do Estado sem consumo de água

11,88 €

Consumidores domésticos (cada m3 água consumida)

0,35 €

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa ou
indirecta do Estado (cada m3 água consumida)

0,90 €

Administração Local (cada m3 água consumida)

0,27 €

Instituições e organizações públicas ou privadas de beneficiência, culturais, desportivas ou outras
actividades consideradas de utilidade pública ou de interesse público reconhecido pela Câmara
Municipal (cada m3 água consumida)

0,27 €

Consumidores temporários e sazonais (cada m3 água consumida)

0,90 €

S.3 - TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
(cada m3 água consumida)

'

VALOR DA TARIFA

Águas residuais do tipo doméstico
Tarifa única

0,29 €

Águas residuais do tipo industrial
Tarifa única (medida no caudalímetro)

S. 4 - TARIFAS DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO

0,46 €

VALOR DA TARIFA

Por cada pedido de ligação
Habitações unifamiliares

111,29 €

Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinada a habitação, comércio,
indústria ou profissões liberais (cada fracção)

65,76 €

Outros utilizadores

161,85 €
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S. 5 - TARIFAS DE RAMAIS DE SANEAMENTO E CAIXAS DOMICILIÁRIAS

VALOR DA TARIFA

Encargos decorrentes da instalação de Ramais e prolongamentos de redes ou ramais
Ramais de saneamento com comprimento até 12m
(cada ramal)
Calibre 125 mm

440,50 €

Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm

489,45 €

Calibre 200 mm
Calibre superior a 200 mm

685,21 €
A orçamentar
caso a caso

Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m
(cada metro suplementar)
Calibre 125 mm

48,97 €

Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm

53,84 €

Calibre 200 mm
Calibre superior a 200 mm

68,52 €
A orçamentar
caso a caso

Caixas para Ramais de Ligação Individuais
Até 1 m de profundidade

287,89 €

Acima de 1 m de profundidade

383,86 €

Caixas para Ramais de Ligação Colectivos
Até 1 m de profundidade

383,86 €

Acima de 1 m de profundidade

479,83 €

S. 6 - TARIFAS DIVERSAS (SANEAMENTO)

VALOR DA TARIFA

Limpeza de fossas
(cada serviço prestado)
Domésticas
Industrial
Instalação Caudalímetro

133,39 €
266,79 €
A orçamentar
caso a caso
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AS - TARIFAS DIVERSAS ( ÁGUA E SANEAMENTO )

VALOR DA TARIFA
21,10 €

Fornecimento de elementos de base, sobre sistema público
Tarifa de verificação da independencia de sistemas
(cada fracção)
1ª Vistoria

133,39 €

2ª Vistoria

166,75 €

3ª Vistoria

208,43 €

seguintes

260,54 €

Prestação de serviços pela fiscalização e recepção provisória de obra
. Água
Primeira fracção ou lote

266,77 €

Por cada fracção ou lote a mais, cada

60,94 €

. Saneamento
Primeira fracção ou lote

368,51 €

Por cada fracção ou lote a mais, cada

60,94 €

Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias
. Água

133,39 €

. Saneamento

235,13 €

Fiscalização à Execução de Ramais
. Água

49,90 €

. Saneamento

133,39 €

Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes
(cada serviço prestado)
. Água

83,50 €

. Saneamento

83,50 €

Tamponamento e destamponamento do ramal
serviço prestado)

(cada

133,39 €
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TARIFÁRIO PELA PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS
(não incluindo I.V.A.)

O.S. - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
Execução de fotocópias (cada fotocópia)

VALOR DA TARIFA
0,09 €

Ensaios a colunas de incêndio
Até 8 fogos

133,39 €

Mais de 8 fogos, cada

21,10 €

Comércio e indústria

235,13 €

Custo de mão de obra, por hora

30,47 €

Deslocação

21,10 €
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