TARIFÁRIO 2016
ÁGUA*
CONSUMO DE ÁGUA

TARIFA VARIÁVEL
DOMÉSTICO

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 5 m3/mês)

0,3000 €

3

2º Escalão (6 - 15 m /mês)

0,6300 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

1,3500 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

2,7000 €
SOCIAL DOMÉSTICOS

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 10 m3/mês)

0,1500 €

2º Escalão (11 - 15 m3/mês)

0,3150 €

3

3º Escalão (16 - 25 m /mês)

1,0125 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

2,7000 €
NÃO DOMÉSTICOS

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 5 m3/mês)

1,3500 €

3

2º Escalão (6 - 15 m /mês)

1,3500 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

1,3500 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

1,3500 €

SOCIAL - NÃO DOMÉSTICOS (INSTITUIÇÕES)

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 10 m3/mês)

0,1500 €

2º Escalão (11 - 15 m3/mês)

0,6300 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,6300 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

0,6300 €
TARIFA FIXA

Calibre do Contador

Domésticos

<= 20mm

Social-domésticos
0,00 €

Não domésticos

Social n/domést- instituições

1,80 €

0,00 €

Até 25 mm

1,20 €

0,00 €

0,00 €

Superior a 25mm até 30mm

2,40 €

0,00 €

0,00 €

Superior a 30mm

4,80 €

0,00 €

Superior a 20 mm <=30mm

0,00 €

Superior a 30mm a<= 50mm
Superior a 50mm

0,00 €
3,60 €

0,00 €

0,00 €

7,20 €

0,00 €

0,00 €

11,70 €

0,00 €

* Incide o IVA à taxa em vigor (taxa reduzida 6%)

SERVIÇOS AUXILIARES ABASTECIMENTO DE ÀGUA*

TARIFA (€)

a) Ligação do sistema público ao sistema predial

48,50 €

b) Ramais de ligação - previstas no Regulamento - cada 5m

145,50 €

c) Vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores

121,25 €

d) Restabelecimento da ligação por incumprimento do utilizador

20,33 €

e) Restabelecimento urgente da ligação por incumprimento do utilizador

97,00 €

f) Interrupção e restabelecimento da ligação do serviço a pedido do utlizador

72,75 €

g) Ligação do serviço de caráter urgente

97,00 €

h) Leitura extraordinária de consumos de àgua

12,500 €

i) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove
a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

48,50 €

j) Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento de zonas de
concentração populacional temporária, ou para obras e estaleiros

125,00 €

l) Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização

35,00 €

m) Fornecimento de àgua em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de
fornecimento, designadamente em que esteja em risco a saúde pública. Por m3

1,5750 €

n) Reparação ou substituição de contador, válvula de corte ou torneira de segurança a
montante do contador por motivo imputável ao utilizador

97,00 €

o) Mudança de local do contador a pedido do utilizador

97,00 €

p) Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento

121,25 €

k) Análise de projetos de sistemas públicos de abastecimento integrados em operações de loteamento.

121,25 €

r) Custos administrativos decorrentes do contrato.

4,85 €

* Incide o IVA à taxa em vigor (taxa normal 23%)

SANEAMENTO**
SANEAMENTO - TARIFA VARIÁVEL
DOMÉSTICO

1º Escalão (0 - 5 m3/mês)

TARIFA (€)
0,1860 €

3

2º Escalão (6 - 15 m /mês)

0,3906 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,8370 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

1,6740 €
SOCIAL DOMÉSTICOS

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 10 m3/mês)

0,0930 €

2º Escalão (11- 15 m3/mês)

0,1953 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,6278 €

3

4º Escalão (superior a 25m /mês)

1,6740 €
NÃO DOMÉSTICOS

1º Escalão (0 - 5 m3/mês)
3

TARIFA (€)
0,8370 €

2º Escalão (6 - 15 m /mês)

0,8370 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,8370 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)

0,8370 €

** Isentas de IVA

SANEAMENTO - TARIFA VARIÁVEL

SOCIAL - NÃO DOMÉSTICOS (INSTITUIÇÕES)

TARIFA (€)

3

1º Escalão (0 - 10 m /mês)

0,0930 €

2º Escalão (11- 15 m3/mês)

0,3906 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,3906 €

3

4º Escalão (superior a 25m /mês)

0,3906 €
SANEAMENTO - TARIFA FIXA

Domésticos

Social-domésticos

Não domésticos

Social não domésticos- instituições

1,08 €

0,00 €

1,62 €

0,00 €

** Isentas de IVA
SERVIÇOS AUXILIARES SANEAMENTO**

TARIFA (€)

a) Ligação do sistema público ao sistema predial

72,75 €

b) Ramais de ligação - previstas no Regulamento - cada 5m

169,75 €

c) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais de drenagem de águas residuais
a pedido dos utilizadores

121,25 €

d) Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador, quando não seja possível
a interrupção do serviço de abastecimento de água.

72,75 €

e) Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se
comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

48,50 €

f) Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador

12,500 €

g) Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas sépticas, recolhidas
através de meios móveis. Por cada 4 m3

75,00 €

h) Informação sobre o sistema público de drenagem em plantas de localização

35,00 €

i) Outros serviços a pedido do utilizador

75,00 €

* Incide o IVA à taxa em vigor (taxa normal 23%)
RESIDUOS URBANOS***
RESIDUOS URBANOS - TARIFA VARIÁVEL
DOMÉSTICO

1º Escalão (0 - 5 m3/mês)

TARIFA (€)
0,3200 €

3

2º Escalão (6 - 15 m /mês)

0,3200 €

3º Escalão (16 - 25 m3/mês)

0,3200 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)
SOCIAL DOMÉSTICOS

TARIFA (€)

1º Escalão (0 - 10 m3/mês)

0,1600 €

2º Escalão (6 - 15 m3/mês)

0,1600 €

3

3º Escalão (16 - 25 m /mês)

0,1600 €

4º Escalão (superior a 25m3/mês)
** Isentas de IVA

RESIDUOS URBANOS - TARIFA VARIÁVEL

NÃO DOMÉSTICOS

TARIFA (€)

SOCIAL - NÃO DOMÉSTICOS (INSTITUIÇÕES)

TARIFA (€)

Escalão Único

0,4800 €

1º Escalão (0 - 10 m3/mês)

0,1600 €

3

2º Escalão > a 10 m /mês

0,1600 €
RESIDUOS URBANOS - TARIFA FIXA

Domésticos

Social-domésticos

Não domésticos

Social não domésticos- instituições

1,15 €

0,00 €

1,7250 €

0,00 €

** Isentas de IVA
SERVIÇOS AUXILIARES DE RESIDUOS URBANOS***

TARIFA (€)

a) Recolha de RU de grandes produtores tais como os produzidos por estabelecimentos
industriais,comerciais e hospitalares, por tonelada

65,00 €

b) Operações de silvicultura preventiva, faixa de gestão de combustíveis (FGC) da
responsabilidade de privados, por tonelada

65,00 €

c) Outras operações silvícolas a pedido dos utilizadores

45,00 €

TRHAA - Taxa de Recursos Hidricos - Água de Abastecimento

0,0110 €/m3

TRHAR - Taxa de Recursos Hidricos - Rejeição de Águas Residuais

0,0110 €/m3

TGR - Taxa de Gestão de Residuos

0,0170 €/m3

*** Incide o IVA à taxa em vigor (taxa normal 23%)

A taxa de recursos hidricos decorre de iniciativalegislativa governamental prevista na Lei n.º 58/2004, de
29/12, alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22/9, conjugada com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/6.
A taxa de gestão de resíduos decorre de iniciativa governamental prevista no Decreto-Lei n.º 178/2006, de
5/9, na redação atual dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31/12.
A tarifa de Resíduos nos consumidores domésticos tem como limite máximo o consumo de 25m3 de água
A tarifa de Resíduos nos consumidores não domésticos tem como limite máximo o consumo de 50m3 de água

