
Tarifário 2018
A aplicar a partir 01.01.2018

- outros serviços a pedido do utilizador --

- execução de ramais de ligação
  . 1º ramal - até 20 metros --------------------------------
  . por cada metro adicional - Ramais de Água ---------
  . por cada metro adicional - Ramais de Saneamento -
- vistorias e inspeções aos sistemas prediais
  . até 4 dispositivos ---------------------------------------
  . entre 5 e 20 dispositivos ------------------------------
  . acima dos 20 dispositivos (por unidade adicional) -
- suspensão e reinício da ligação dos serviços
   . por incumprimento das obrigações dos utilizadores:
    lei 23/96, de 26 de julho ---------------------------------
   . a pedido do utilizador (por deslocação) -------------
- leituras extraordinárias de contadores ----------------

gratuito
  23,01 €

    40,26 €

    57,54 €

   5,76 €
-    115,07 €

    23,01 €
    11,51 €

   40,27 €

- ligação temporária às redes públicas
  (valor por ligação.  acresce a aplicação da tarifa variável
   para consumo de utilizador não doméstico) ------

- verificação extraordinária dos contadores a pedido do utilizador 
  (exceto quando a avaria não lhe é imputável) ------

- fornecimento de água a auto-tanques
  em situações excecionais (por m3) ----------------

- custos administrativos - cobranças coercivas -----

- limpeza de fossas sépticas particulares e recolha e transporte
  das respetivas lamas ou águas residuais
  .utilizadores do tipo doméstico (por cisterna) ------------
  .utilizadores do tipo não doméstico (por cisterna) ---     80,57 €

    51,80 €
- aviso de corte ---------------------------------------------     3,00 €

  mediante orçamento

    40,26 €

    1,8204 €

    34,52 €

    86,31 €

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
por 30 diasTarifa Fixa

- utilizadores do tipo doméstico
  ≤25 mm ----------------------------------------------------------
  >25 mm   ≤30 mm --------------------------------------------
  >30 mm   ≤50 mm --------------------------------------------
  >50 mm   ≤100 mm ------------------------------------------
  >100 mm ≤300 mm -------------------------------------------
  >300 mm --------------------------------------------------------

   5,75 €
    25,53 €

60,63 €
    89,34 €

    134,01 €

- utilizadores do tipo 
  não doméstico, ISFL(s) e autarquias  locais

  ≤20 mm ----------------------------------------------------------
  >20 mm   ≤30 mm --------------------------------------------
  >30 mm   ≤50 mm --------------------------------------------
  >50 mm   ≤100 mm -------------------------------------------
  >100 mm ≤300 mm -------------------------------------------
  >300 mm --------------------------------------------------------

Tarifa Variável

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
por 30 diasTarifa FixaTarifa Variável

- utilizadores do tipo doméstico (1)

- utilizadores do tipo não doméstico (m3) --------
- instituições sem fins lucrativos - ISFL - (m3) ---

  ≤  5 m3 /30 dias ------------------------------------------------                                                               
  >  5 m3 ≤15 m3  /30 dias -------------------------------------                                                  
  >15 m3 ≤25 m3  /30 dias -------------------------------------
  >25 m3 /30 dias ------------------------------------------------

- autarquias locais (m3) -------------------------------

no caso das famílias numerosas, os escalões dos tarifários são 
definidos de acordo com a seguinte tabela (por 30 dias):
até 4 elementos
≤5 m3

>5 m3 ≤15 m3

>15 m3 ≤25 m3

>25 m3

5 elementos
≤8 m3

>8 m3 ≤18 m3

>18 m3 ≤28 m3

>28 m3

6 elementos
≤11 m3

>11 m3 ≤21 m3

>21 m3 ≤31 m3

>31 m3

7 elementos
≤14 m3

>14 m3 ≤24 m3

>24 m3 ≤34 m3

>34 m3

 (1) famílias numerosas

  0,6100 €
    0,9520 €
    1,6337 €

1,8204 €
 0,9335 €

1,9837 €

0,9335 €

    319,06 €

    319,06 €

    6,39 €
    25,53 €

60,63 €
    89,34 €

    134,01 €

- utilizadores do  tipo doméstico, não doméstico,
  autarquias locais e ISFL(s) ------------------------------                                          

- utilizadores do tipo não
  doméstico com medidor de caudal (por m3) --

- utilizadores do tipo doméstico ---------------------    6,14€

- utilizadores do tipo  
  não doméstico, ISFL(s) e autarquias  locais -------             9,22€1,8204 €

90%
         do valor apurado relativo à tarifa

variável de abastecimento de água

SERVIÇOS AUXILIARES


