
TARIFÁRIO PARA 2021
a vigorar a partir da data de início de atividade

TARIFAS FIXAS (/30 dias)
(valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Utilizadores Domésticos Diâmetro até 25 mm (≤25mm) 5,6628

Diâmetro entre 25 e 30 mm (>25 e ≤30mm) 5,6628
Diâmetro entre 30 e 50 mm (>30 e ≤50 mm) 5,6628
Diâmetro entre 50 e 100 mm (>50 e ≤100 mm) 5,6628

Utilizadores não Domésticos Diâmetro até 20 mm (≤20mm) 14,2281
Diâmetro entre 20 e 30 mm (>20 e ≤30mm) 18,9709
Diâmetro entre 30 e 50 mm (>30 e ≤50 mm) 23,7136
Diâmetro entre 50 e 100 mm (>50 e ≤100 mm) 23,7136
Diâmetro entre 100 e 300 mm (>100 e ≤300 mm) 23,7136
Diâmetro acima de 300 mm (>300 mm) 23,7136

Órgãos Autárquicos e I.P.S.S. Todos os diâmetros 0,0000

TARIFAS VARIÁVEIS (/m3)                                                                                                                              
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)

Escalões (m3/30 dias) euros/m3

Utilizadores Domésticos 1º Escalão - 0 a 5 m3 0,6025
2º Escalão - superior a 5 e até 15 m3 0,9649
3º Escalão - superior a 15 e até 25 m3 1,6573
4º Escalão - superior a 25 m3 2,4712

Utilizadores não domésticos Escalão Único 1,6573
Órgãos Autárquicos e I.P.S.S. Escalão Único 0,9649

TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Fornecimento de informação prévia sobre condições de ligação à rede pública 20,0000
Suspensão da ligação por incumprimento do utilizador 40,0000
Reinício da ligação por incumprimento do utilizador 30,0000
Encargos com Aviso de Corte Custo com envio do aviso registado
Inspeção técnica de ligação 30,0000
Suspensão (fecho) e Reinício (abertura) da ligação a pedido do utilizador 30,0000
Substituição do Contador a pedido do utilizador 30,0000

80,0000

Leitura extraordinária de consumos de água decorrente de solicitação do utilizador 10,0000
Ligação para fornecimentos provisórios Mediante orçamento
Contador desaparecido ou danificado, da responsabilidade do utilizador 15mm 80,0000
Contador desaparecido ou danificado, da responsabilidade do utilizador 20mm 100,0000

125,0000
Vistorias ou ensaios aos sistemas públicos em loteamentos e/ou urbanizações (por 100metros ou fração) 30,0000
Analise de Projetos de Obras Particulares - emissão de parecer 100,0000
Vistorias ou ensaios aos sistemas prediais ou domiciliários a pedido dos utilizadores (por fração) 30,0000
Água Avulso - por m3 1,6573
Custos de deslocações diversas, a pedido do utilizador e quando não incluídas em outra tarifa 30,0900
Outros serviços a pedido do utilizador Mediante orçamento

RAMAIS DOMICILIÁRIOS
(valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Por metro ou fração, de extensão Mediante orçamento*
Ramais da responsabilidade de terceiros Mediante orçamento

* Custo determinado por orçamentação em função das quantidades, tipos de materiais e pavimento

euros

Nota: Nos termos do  Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2017, de 3 
de maio, será repercutida nos utilizadores finais, juntamente com as tarifas devidas, a Taxa de Recursos Hídricos (TRH). 

diâmetro  (mm) euros/30 dias

euros

Análise de Projetos de Loteamentos e/ou Urbanizações - emissão de parecer

Verificação / Aferição extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria não imputável ao mesmo


