2021

Vistorias e ensaios a canalizações de água
23,9338 €
Habitação – até 4 fogos
5,6105 €
Habitação – mais de 4 fogos, cada
Comércio e indústria – por vistoria
42,9027 €
Loteamentos – por vistoria
52,5319 €
Ramais de água
Extensões superiores a 20 metros e tarifa de execução de ramal
Sujeito a orçamento
para obras especiais (loteamentos, estaleiros, etc.):
Acompanhamento e vistoria do ramal definitivo executado por
140,0292 €
particulares
Sujeito a orçamento
Prolongamento de rede
Colocação, verificação, leitura e transferência de contadores
(Por facto imputável ao utilizador ou a seu pedido)
6,0502 €
Colocação
Verificação na rampa de ensaio:
18,2341 €
1. Contadores de 13 mm a 20 mm
20,7611 €
2. Contadores de 25 mm
46,1087 €
3. Contadores de 30 mm e 40 mm
104,8410 €
4. Contadores de 50 mm a 80 mm
130,9566 €
5. Superior a 100 mm
Leitura extraordinária de contador a pedido e do interesse do
15,6294 €
utilizador
Verificação extraordinária a pedido e do interesse do utilizador
Sujeito a orçamento
(IPQ)
Serviços diversos
6,0502 €
Colocação de água (contratos especiais)
28,3790 €
Restabelecimento da ligação de água
Deslocação para interrupção do fornecimento de água, não
7,6624 €
efetivado por motivo imputável ao utilizador
Deslocação para verificação de anomalias nos sistemas prediais
(caixa do contador), sem aplicação de materiais, deteção de
17,1098 €
fugas, verificação de leituras após ocorrência de erros,
fiscalização
2,0646 €
Encargos de envio de aviso de corte por correio registado
Incumprimento contratual, relativo ao atraso no pagamento da
5,1616 €
faturação
Colocação/Substituição de torneiras e acessórios correspondentes dos sistemas
prediais, por motivos imputáveis ao utilizador, junto a:
37,1697 €
1.Contadores de 15 mm e 20 mm
74,3170 €
2.Contadores de 25 mm e 30 mm
Sujeito a orçamento
3.Superior a 30 mm
Interrupção e restabelecimento de água no ramal domiciliário
34,9208 €
Preço
Reparação da rede pública de água devido a roturas provocadas por terceiros
173,7036 €
Mínimo a pagar
Valor superior ao mínimo:
Custo + 25%
a)Trabalhos de reparação
Tarifa variável de consumo não doméstico
b) Água perdida – por m3

2021
Água transportada em auto-tanque dos serviços/BV – por m3
3,9296 €

Preço
Medição de pressão

Preço
Químicas
Bacteriológicas
m3 por mês

Análises de água
Utilização de recursos hídricos

* Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho

17,8788 €
62,0608 €
62,0608 €
0,0313 €

