TARIFÁRIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E RESÍDUOS URBANOS

2021

Caros/as Munícipes

A situação atual, agravada pelos impactos económicos e sociais da pandemia, reforça a certeza de que a água e o saneamento são
direitos fundamentais dos cidadãos e comprova que a sua gestão deve ser pública, eficiente e de qualidade.
Deste modo, o Município manterá em 2021 as tarifas atuais relativas ao abastecimento de água e serviços auxiliares, tanto
para utilizadores/as domésticos/as, como para não-domésticos/as. Esta é uma medida com especial impacto positivo para utilizadores/as de maior vulnerabilidade económica e que, ainda assim, permite que a CMP continue a investir na melhoria dos serviços.
Quanto ao saneamento de águas residuais, à gestão de resíduos urbanos e às taxas a reportar à Administração Central
(TRH e TGR), serão atualizados em apenas 0,8%, de acordo a taxa de inflação comunicada pela Entidade reguladora (ERSAR).
Esta atualização de 0,8% não reflete o aumento dos encargos da CMP com as empresas Simarsul e Amarsul (no que diz respeito
ao tratamento e encaminhamento das águas residuais e resíduos), nem o abrupto aumento de 100% da Taxa de Gestão de Resíduos
(TGR) determinado pelo Governo para vigorar em janeiro de 2021.
Recorde-se que a TRH e TGR são taxas devidas pelas/os cidadãs/ãos, assim como pelos Municípios, à Administração Central, para
quem reverte a receita, cabendo aos Municípios o papel de meros cobradores.
O Município tem água de qualidade e acessível. Cabe a todos e todas usá-la de forma comedida. Lembre-se de reutilizar e poupar
água. Ao economizar água está a ajudar o planeta!
1. UTILIZADORES/AS DOMÉSTICOS/AS
Tarifa Variável (euro por m³ e por período de 30 dias) Com ligação à rede de água
Escalões: Agregado familiar
até 4 elementos

Escalões: Agregado familiar
com 5 ou mais elementos

Água
€/m³

até 5 m³

até 6 m³

0,4157

> 5 até 15 m³

> 6 até 18 m³

0,6747

> 15 até 25 m³

>18 até 30 m³

1,2960

> 25 m³

> 30 m³

2,3630

Águas Residuais
€/m³

Resíduos Urbanos
€/m³

0,4841

0,4150

Tarifa Variável (euro por m³ e por período de 30 dias) Sem ligação à rede de água
Volume médio estimado de água abastecida aos/às utilizadores/as com características
similares para aplicação da tarifa variável do serviço de saneamento e resíduos é de 10m³

0,4841

0,4150

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) com e sem ligação à rede de água (euro por dia)
Água (€) | (Diâmetro do contador até 25mm)

Águas Residuais (€) | (Diâmetro do contador até 25mm)

Resíduos Urbanos (€)

0,0641/dia (1,9232/30 dias)

0,0680/dia (2,0411/30 dias)

0,0546 dia (1,6372/ 30 dias)

Nota: Para DN >25 mm aplica-se o valor da tarifa fixa dos/as utilizadores/as não domésticos/as. Aos/às utilizadores/as sem ligação à rede de água não são cobradas tarifas
referentes ao abastecimento

Tarifário Social
(euro por período de 30 dias)

Isenção das tarifas de disponibilidade (Água, Águas Residuais, Resíduos Urbanos) Alargamento do
1º escalão da tarifa variável (Água) até 15m³

2. UTILIZADORES/AS NÃO-DOMÉSTICOS/AS
Tarifa Variável (euro por m³ de água consumida e por período de 30 dias) Com ligação à rede de água
[Comércio, Indústria, Obras, Estado, Empreendimentos e Condomínios Turísticos]
Escalão

Água €/m³

Águas Residuais
€/m³

Resíduos Urbanos
€/m³

Único

1,2960

1,3051

1,2429

Sem ligação à rede de água ou que produza águas residuais urbanas a partir de origens de águas próprias
Volume médio estimado de água abastecida aos/às utilizadores/as com características
similares para aplicação da tarifa variável do serviço de saneamento e resíduos é de 16m³

Utilizadores/as com caudalímetro
1,3051

1,3051

1,2429

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) com e sem ligação à rede de água (euro por dia) Com ligação à rede de água
Água
Diâmetro
do contador
Até DN 20 mm

Águas Residuais

Resíduos
Urbanos
(€)

(€)

Diâmetro
do contador

(€)

0,0826 / dia | (2,4783 / 30 dias)

Até DN 25 mm

0,1167 / dia
(3,5017 / 30 dias)

> 25 e até 50 mm

0,3497 / dia
(10,4919 / 30 dias)

> 20 e até 30 mm

0,1464 / dia | (4,3924 / 30 dias)

> 30 e até 50 mm
> 50 e até 100 mm
>100 e até 300 mm
> 300 mm

0,3650 / dia | (10,9495 / 30 dias)
1,2931 / dia | (38,7917 / 30 dias)
2,5792 / dia | (77,3747 / 30 dias)
3,4249 / dia | (102,7469 / 30 dias)

> 50 mm

0,0956 / dia
(2,8667 / 30 dias)

2,5993 / dia
(77,9803 / 30 dias)

Utilizadores/as com caudalímetro
3,1075 € / dia (93,2261 / 30 dias)

Tarifário Social (euro por período de 30 dias)

(Entidades de Reconhecida Utilidade Pública, Coletividades, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais …)
Aplicação da Tarifa de Disponibilidade dos/as utilizadores/as domésticos/as
Aplicação da Tarifa Variável do 2º escalão dos/as utilizadores/as domésticos/as

Taxas a Reportar à Administração Central (por m³ de água consumida)
Taxa de Recursos Hídricos relativa ao abastecimento (TRH) (AA) (nos termos do Decreto Lei nº 97/2008, de 11 de junho)

0,0082 €

Taxa de Recursos Hídricos relativa ao saneamento (TRH) (AR) (nos termos do Decreto Lei nº 97/2008, de 11 de junho)

0,0163 €

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) (nos termos do Decreto Lei nº 178/2006, de 05 de setembro)

0,0669 €

Nota: Estes valores são entregues na íntegra à Administração Central

Serviços Auxiliares
Tarifa de Corte/ Deslocação

17,25 €

Tarifa de Religação

17,25 €

Leitura / Verificação a pedido do utilizador

34,61 €

Aferição de contadores DN até 25 mm (inclui deslocação)
Aferição de contadores DN > 25 mm

71,20 €
Mediante Orçamento

Reparação/substituição do contador (por causas imputáveis ao consumidor)

76,81 €

Vistoria técnica

41,50 €

Mudança de local de contador

Mediante Orçamento

Manobras na rede pública de abastecimento (interligação à rede pública)

80,74 €

Abertura /Fecho de válvulas de ramal (2 deslocações)
Ramal domiciliário de água por motivos imputáveis ao utilizador

46,17 €
Até 1” - 434,36 €
1” ¼ a 2 - 500,39€
>2”- Mediante orçamento

Ramal ao sistema público para efeitos de obra

Até 1” - 286,21 €
> 1” - 480,77 €

Ramal temporário até 1” (festas, feiras e outros eventos de curta duração)

312,07 €

Prolongamento da rede de abastecimento (> 20 metros) (por m.l. ou fração)

63,85 €

Reparações diversas (substituição ou reparação de torneira de segurança e válvula de corte)
por motivos imputáveis ao utilizador

40,67 €

Colocação de válvulas de retenção até 1” 1/2
Colocação de válvulas de retenção em ramais DN iguais ou superiores a 2”
Reparação de ruturas provocadas por terceiros
Informação de cadastro e/ou medição de pressão

43,63 €
Mediante Orçamento
Mediante Orçamento
46,35 €/por pedido e local

Declarações de furo e de inexistência de infraestruturas

11,75 €

Acompanhamento de trabalhos no subsolo (por dia ou fração)

61,21 €

Ramal de esgoto por motivos imputáveis ao utilizador ou a terceiros

Mediante Orçamento

Prolongamento da rede de drenagem (> 20 metros) (por m.l. ou fração)

77,34 €

Remoção de resíduos sem aluguer de contentor de 800 litros nas unidades económicas ou em grandes
produtores (sem ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água ou com recolha especifica de RSU)

8,01 €

Remoção de resíduos sem aluguer de contentor de 1100 litros nas unidades económicas ou em grandes
produtores (sem ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água ou com recolha especifica de RSU)
Remoção de resíduos com aluguer de contentor de 800 litros nas unidades económicas ou em grandes
produtores (sem ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água ou com recolha especifica de RSU)
Aluguer de contentor de RSU, de 800 l em polietileno (dia ou fracção)
Encargos com notificação

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, exceto nas tarifas referentes a Águas Residuais e Resíduos Sólidos

11,01 €
18,38 €
10,37 €
3,23 €

