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1. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1.2. Taxas de ligação:
1.1.3. Substituição de contador por motivo imputável ao consumidor:
1.1.4. Restabelecimento de ligação após corte por falta de pagamento:
1.1.5. Caução

1.3. Tarifário social
1.3.1. Escalão A:
1.3.1.1. Redução de 50%, na taxa de ligação de abastecimento de água.
1.3.1.2. Redução de 30%, nos ramais de abastecimento de água.
1.3.2. Escalão B:
1.3.2.1. Redução de 25%, na taxa de ligação de abastecimento de água.
1.3.2.2. Redução de 15%, nos ramais de abastecimento de água.
*exceto as situações prevista em de beração AM 0203 2015

1.1. Servi o ou taxa complementar
1.1.1. Colocação de contador:

Preço (o
5/IVA

26,4282*
52,7646*
68,7480
68,7480

Preço (O)
C/IVA

32,5067*
64,9005*
84,5600
84,5600

1.1.5.1. Consumidores do tipo r Vc = 4 x Cmm, em que:
doméstico e instituições sem • Vc — valor da caução em o; Isento

fins lucrativos: • Cmm — encargo como consumo médio de IVA
mensal dos últimos 12 meses.

1.1.5.2. Restantes consumidores: 131,9370 Isento de
IVA

1.1.6. Aferição do contador: 52,7646 64,9005
1.1.7. Transferência do local de consumo: 26,4282 32,5067
1.1.8. Averbamento de novo titular: 5,2836 Isento de

IVA
Preço (O) Preço (O)

1.2. Execução de ramais de abastecimento de água 5/IVA C/IVA
1.2.1. Ramal de 1” ou 1 1/2” de diâmetro:
1.2.1.1. Comprimento até 7 ml: 76,5510* 94,1577*
1.2.1.2. Para comprimentos superiores a 7 ml, acresce: (/ml) 11,1282* 13,6877*
1.2.2. Ramal de 63 mm de diâmetro:
1.2.2.1. Comprimento até 7 ml: 208,4166 256,3524

-~ 1.2.2.2. Para comprimentos superiores a 7 ml, acresce: (/mI) 11,6382 14,3150
Qualquer ramal com tubagem de diâmetro superior será debitado mediante orçamento.

2 IVA aplicável à taxa em vigor, 23%.
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2. SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Tarifário de serviços complementares para o ano de 2018

Preço (€) Preço (€)
ClIVA

t
tt

Ci

z
o
ti
o
o

2,1. Serviço ou taxa complementar 5/IVA
2.1.1. Colocação do medidor de caudal para saneamento: 211,0686 259,6144
2.1.2. Substituição do medidor de caudal por motivo imputável ao 263,8128 324,4897

consumidor:
2.1.3. Taxas de ligação: 52,7646 64,9005
2.1.4. Restabelecimento de ligação após corte por falta de 68,5950 84,3719

pagamento:
2.1.5. Caução (a aplicar a utentes apenas com o serviço de saneamento):

. . r Vc=4xCmm,emque:2.1.5.1. Consumidores do tipo
, . . . . .. • Vc — valor da cauçao em €; Isentodomestico e instituiçoes

. . • Cmm — encargo com o consumo medio de IVA
sem fins lucrativos:

mensal dos ultimos 12 meses
. Isento de2.1.5.2. Restantes consumidores: 131,7738 IVA

2.1.6. Aferição de medidor de caudal: 52,7646 64,9005
2.1.7. Transferência do local de consumo: 26,4282 32,5067

. Isento de
2.1.8. Averbamento de novo titular: 5,2836 IVA

2.1.9. Serviço de cisterna: (/cisterna) 52,7646 64,9005

Preço (€) Preço (C)
2.2. Execução de ramais de saneamento de águas residuais 5/IVA C/IVA
2.2.1. Ramal de 125 mm de diâmetro:
2.2.1.1. Comprimento até 6 ml: 131,937 162,2825
2.2.1.2. Para comprimentos superiores a 6 ml, acresce: (/ml) 15,3204 18,8441

Qualquer ramal com tubagem de diâmetro superior será debitado mediante orçamento
IVA aplicável à taxa em vigor, 23%.

3. ENCARGOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

Encargo com envio de correspondência resultante de situações em que as faturas
sejam pagas fora da data limite de pagamento e a Câmara Municipal tenha enviado Preço (C)
avisos de advertência de falta de pagamento e suspensão de serviço. C/IVA
3.1.1. Por cada correspondência enviada por correio normal
3.1.2. Por cada correspondência enviada por registo simples:

0, 5202
1,0302

IVA aplicável à taxa em vigor, 23%.
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