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EDITAL N2 651/201]

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VILA FRANCA DE XIRA PARA O ANO DE 2018

ALBERTO SIMÕES MAIA MESQUITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
FRANCA DE XIRA
FAZ SABER, em cumprimento do disposto no n2 1, do artigo 56, do anexo 1, da Lei
nQ 75/2013, de 12 de setembro, que a câmara municipal, na sua reunião
extraordinária e pública de 11 de dezembro de 2017, aprovou a Tabela de Tarifas
e Preços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de
Xira para o ano de 2018, que se anexa.
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos locais do costume.
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Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de Gest/o Administrativa, Financeira e jurídica, o
subscrevi.
Paços dos Município de Vila Franca de Xira, 12 de dezembro de 2017

O Presidente da Câmar Municip/a(,
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Albefto,Sirhôew1ai Mesquita
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2018

Vistorias e ensaios a canalizações de água
Habitação – até 4 fogos
23,1846 €
Habitação – mais de 4 fogos, cada
5,4349 €
Comércio e indústria – por vistoria
41,5597 €
Loteamentos – por vistoria
50,8874 €
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
135,6457 €
particulares
Sujeito a orçamento
Prolongamento de rede
Colocação, verificação, leitura e transferência de contadores
(Por facto imputável ao utilizador ou a seu pedido)
Colocação
5,8608 €
Verificação na rampa de ensaio:
1. Contadores de 13 mm a 20 mm
17,6633 €
2. Contadores de 25 mm
20,1112 €
44,6653 €
3. Contadores de 30 mm e 40 mm
4. Contadores de 50 mm a 80 mm
101,5590 €
5. Superior a 100 mm
126,8571 €
15,1401 €
Leitura extraordinária de contador
Serviços diversos
Colocação de água (contratos especiais)
5,8608 €
27,4906 €
Restabelecimento da ligação de água
Deslocação para interrupção do fornecimento de água, não
7,4225 €
efetivado por motivo imputável ao utilizador
Deslocação para verificação de anomalias nos sistemas prediais
(caixa do contador), sem aplicação de materiais, deteção de
16,5742 €
fugas, verificação de leituras após ocorrência de erros
Encargos de envio de aviso de corte por correio registado
2,0000 €
Incumprimento contratual, relativo ao atraso no pagamento da
5,0000 €
faturação
Colocação/Substituição de torneiras e acessórios correspondentes dos sistemas
prediais, por motivos imputáveis ao utilizador, junto a:
1.Contadores de 15 mm e 20 mm
36,0061 €
2.Contadores de 25 mm e 30 mm
71,9906 €
3.Superior a 30 mm
Sujeito a orçamento
Interrupção e restabelecimento de água no ramal domiciliário
Preço
33,8276 €
Reparação da rede pública de água devido a roturas provocadas por terceiros
Mínimo a pagar
168,2659 €
a)Valor superior ao mínimo:
b)Trabalhos de reparação
Custo + 25%
Tarifa variável de
consumo não
doméstico

Água perdida – por m3
Água transportada em auto-tanque dos serviços/BV – por m3
Preço

3,8066 €

2018
Medição de pressão
Preço

17,3191 €
Análises de água

Químicas
Bacteriológicas

60,1180 €
60,1180 €
Utilização de recursos hídricos

m3 por mês
* Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho

0,0229 €

