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Cara/Caro Munícipe

Os serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos são direitos essenciais à vida, fundamentais para a 
saúde pública e o bem-estar. É visão do Município de Palmela que estes serviços sejam acessíveis e geridos com eficiência e 
qualidade. Como tal, o tarifário para 2017 conta apenas com uma pequena atualização à taxa da inflação previsional, estabele-
cida pelo Banco de Portugal e indicada pela ERSAR, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. O Município 
continua a promover a coesão e a solidariedade, disponibilizando uma tarifa social para utilizadoras/es do setor doméstico com 
maiores carências e para IPSS/ERUP - Entidades de Reconhecida Utilidade Pública, Coletividades e Organizações Não Governa-
mentais do setor não-doméstico. Disponibiliza, também, uma tarifa mais baixa para famílias numerosas, com agregados 
familiares compostos por cinco ou mais elementos. 

A atualização tarifária para 2017 insere-se no modelo das recomendações da ERSAR, como a lei obriga. No entanto, embora 
sem deixar de procurar o equilíbrio e a sustentabilidade financeira do serviço, fica aquém dos valores que a ERSAR recomen-
da, dada a grande preocupação com o impacto socioeconómico que a aplicação direta desses tarifários implicaria, particu-
larmente junto das famílias e das pequenas e médias empresas. Em 2017, o Município vai continuar a garantir-lhe água, 
saneamento e outros serviços urbanos de qualidade, com os tarifários que pode consultar abaixo.

Palmela
Município

www.cm-palmela.pt

1. Utilização Doméstica
Tarifa Variável (euro por m³ e por período de 30 dias)

Agregado familiar
até 4 elementos

até 5 m³
> 5 até 15 m³
> 15 até 25 m³

> 25 m³

Agregado familiar 
com 5 ou mais elementos

até 6 m³
> 6 até 18 m³
>18 até 30 m³

> 30 m³

Água
(€/m³)

0,4157
0,6575
1,2629
2,3028

ARD
€/m³

0,4458 

RU 
€/m³

0,3821 

Escalões 

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) (euro por período de 30 dias)

Diâmetro do contador

Até DN 20 mm
> 20 e até 30 mm
> 30 e até 50 mm
> 50 e até 100 mm
>100 e até 300 mm

> 300 mm

Diâmetro do contador

Até DN 25 mm

> 25 e até 50 mm

> 50 mm

(€)

2,4151
4,2804
10,6703
37,8025
75,4016
100,1268

 (€)

2,5497 

Água ARD

2. Utilização Não Doméstica
Tarifa Variável (euro por m³ de água consumida e por período de 30 dias)

Escalões

Único

Água (€/m³)

1,2629

ARD  €/m³

1,1444

RU  €/m³

1,1444

Comércio, Indústria, Obras, Estado, Empreendimentos e Condomínios Turísticos 

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) (euro por período de 30 dias)

Água 
(Diâmetro do contador até 25mm)

(€)

1,8742

ARD
(Diâmetro do contador até 25mm)

(€)

1,9733

RU 
(€)

1,4561 

(€)

3,3853

10,1432

75,3887

Nota: Para DN >25 mm aplica-se o valor da tarifa fixa da utilização não doméstica

Tarifário Social

Isenção das tarifas de disponibilidade (Água, ARD, RU)

RU



Utilização Doméstica sem ligação 
à rede de Águas de Abastecimento

Utilização Não Doméstica 
com caudal de rejeição 

adicional

Sem ligação à rede de águas 
de abastecimento

Com ligação à rede de águas 
de abastecimento

a) Tarifa variável = 1,1444 € / m³ rejeitado

b) Tarifa fixa = 85,8359 € / 30 dias

Isento do pagamento das tarifas variáveis e fixas 
correspondentes ao diâmetro do contador instalado, 

aplicando-se as tarifas a) e b) supra

Tarifa única (inclui ARD + RU)= 11,2754 € / 30 dias
Tarifa única (inclui RU)= 5,6376 €/30 dias

Tarifário Social (para entidades de reconhecida útilidade pública, coletividades, IPSS, ONG)

Outras Tarifas de Águas Residuais Domésticas e Resíduos Urbanos

Aplicação da Tarifa de Disponibilidade da utilização doméstica
Aplicação da Tarifa Variável do 2.º escalão da utilização doméstica

Nota: Estes valores são entregues na íntegra à Administração Central 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, exceto nas tarifas referentes a Águas Residuais e Resíduos Sólidos.
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Taxa de Recursos Hídricos (TRH) (ARD) (nos termos do Decreto Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho) 0,0122 €

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) (nos termos do Decreto Lei n.º 178/2006, de 05 de Setembro) 0,0646 €

Tarifa de Corte/ Deslocação        17,01 €

Tarifa de Religação         17,01 €

Leitura/Verificação a pedido do/a utilizador /a      34,13 €

Aferição de contadores DN até 25 mm (inclui deslocação)     70,22 €  

Aferição de contadores DN > 25 mm       Mediante orçamento

Reparação/substituição do contador (por causas imputáveis ao/à utilizador/a)   75,75 €

Vistoria técnica          40,93 €

Mudança de local de contador        Mediante orçamento

Manobras na rede pública de abastecimento (interligação à rede pública)    79,63 €

Abertura /Fecho de válvulas de ramal (2 deslocações)      45,53 €

Ramal domiciliário de água por motivos imputáveis ao/à utilizador/a 

   Até 1” - 428,36€

            1” ¼ a 2 -  493,48€

          > 2” – Mediante orçamento

Ramal ao sistema público para efeitos de obra
      Até 1” - 282,26 €

          > 1” - 474,13 €

Ramal temporário até 1” (festas, feiras e outros eventos de curta duração)    307,76 €

Prolongamento da rede de abastecimento (> 20 metros) (por m.l. ou fração)   62,97 €

Reparações diversas (substituição ou reparação de torneira de segurança e válvula de corte) 
por motivos imputáveis ao/à utilizador/a       40,11 €

Colocação de válvulas de retenção até 1” 1/2      43,03 €

Colocação de válvulas de retenção em ramais DN iguais ou superiores a 2”    Mediante orçamento

Reparação de roturas provocadas por terceira pessoa      Mediante orçamento

Informação de cadastro e/ou medição de pressão      45,71 €/por pedido e local

Declarações de furo e de inexistência de infraestruturas     11,59 €

Acompanhamento de trabalhos no subsolo (por dia ou fração)     60,36 €

Ramal de esgoto por motivos imputáveis ao/à utilizador/a ou a terceira pessoa   Mediante orçamento

Prolongamento da rede de drenagem (> 20 metros) (por m.l. ou fração)    76,27 €

Recolha de contentor de 800 litros nas unidades económicas      7,90 €/ unidade recolhida

Aluguer de contentor de RSU, de 800 l em polietileno (dia ou fração)     10,23 €

Encargos com notificação        3,19 €

Taxas a Reportar à Administração Central (por m³ de água consumida)

Serviços Auxiliares 

AA - águas de abastecimento  |  ARD - águas residuais domésticas  |  RU - resíduos urbanos


