
Artigo Alínea
SubAlinea Designação

 2018 (€)

1 Tarifa de Abastecimento de Água:

1,1 Utilizadores Finais Domésticos:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias):

a.1) Até 25 mm 4,3545 €

a.2) Superior a 25 mm 6,5317 €

b) Tarifa Variável (Por m3):

b.1) 1º Escalão (Até 5 m3): 0,5945 €

b.2) 2º Escalão (Superior a 5 e até 15m3): 0,9104 €

b.3) 3º Escalão (Superior a 15 e até 25m3): 1,7384 €

b.4) 4º Escalão (Superior a 25m3): 3,6918 €

1,2 Utilizadores Finais Domésticos - Consumo Social:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 0,0000 €

b) Tarifa Variável (por m3):

b.1) 1º Escalão (Até 5 m3): 0,5945 €

b.2) 2º Escalão (Superior a 5 e até 15m3): 0,5945 €

b.3) 3º Escalão (Superior a 15 e até 25m3): 1,7384 €

b.4) 4º Escalão (Superior a 25m3): 3,6918 €

1,3 Utilizadores Finais Não Domésticos - Familias Numerosas:

a.1) Até 25 mm 4,3545 €

a.2) Superior a 25 mm 6,5317 €

b) Tarifa Variável (por m3):

b.1) 1º Escalão (Até 10 m3): 0,5945 €

b.2) 2º Escalão (Superior a 10 e até 20m3): 0,9104 €

b.3) 3º Escalão (Superior a 20 e até 30m3): 1,7384 €

b.4) 4º Escalão (Superior a 30m3): 3,6918 €

1,4 Utilizadores Finais Não Domésticos (Inclui Consumos Provisórios):

a) Tarifa Fixa:

1º Nível Até 20mm: 6,7829 €

2º Nível Superior a 20 e até 30mm: 8,4623 €

3º Nível Superior a 30 e até 50mm: 12,2556 €

4º Nível Superior a 50 a até 100mm: 18,3758 €

5º Nível Superior a 100mm: 27,5559 €

b) Tarifa Variável - Escalão Único (por m3): 1,7384 €

Acresce o IVA à Taxa em Vigor

Tabela de Preços do Município do Alandroal - 2018

Preços Municipais - Serviço de Abastecimento de Agua, Saneamento e Resíduos Urbanos

Capitulo I

Fornecimento de Água ,Saneamento e Resíduos Urbanos

Secção I

Fornecimento de Água

Notas

Acresce o IVA à Taxa em Vigor

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0167€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0167€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0167€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acresce o IVA à Taxa em Vigor

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0167€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acresce o IVA à Taxa em Vigor
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1,5 Utilizadores Finais Não Domésticos - Consumo Social

a) Instituições:

a.1) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 0,0000 €

a.2) Tarifa Variável (por m3):

Escalão Único - Por m3: 0,5945 €

2 Serviços Auxiliares de Abastecimento de Água:

2,1 Restabelecimento por Baixa Temporária: 20,0019 €                    

2,2 Restabelecimento /Interrupção por falta de pagamento ou interrupção imposta: 40,0038 €                    

2,3 Restabelecimento /Interrupção por violação de Contador ou Ramal: 212,0000 €                  

2,4
Reparação ou substituição de Contador, torneira de segurança ou válvula de corte por motivo imputável ao utilizador:

16,7937 €                    

2,5 Alteração do local da caixa de contador, por iniciativa do utilizador final: 7,9500 €                       

2,6 Verificação Extraordinária de rede predial ao Contador a pedido do utilizador: 8,3969 €                       

2,7 Aferição de contador, a realizar por empresa certificada, a pedido do utilizador final: 44,0218 €                    

2,8 Outros Serviços não considerados - Por Hora: 16,7937 €                    

a)

b)

c)

d)

3 Execução de Ramais de Abastecimento

3,1 Ramal ate 3/4":

a) Até dois metros lineares: 85,8176 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 8,0560 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 10,0700 €

3,2 Ramal 1":

a) Até dois metros lineares: 93,4496 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 8,6496 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 10,8120 €

3,3 Ramal 1 1/4":

a) Até dois metros lineares: 106,8480 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 9,4128 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 11,7660 €

3,4 Ramal 1 1/2":

a) Até dois metros lineares: 118,0416 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 9,9216 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 12,4020 €

3,5 Ramal 2":

a) Até dois metros lineares: 138,0544 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 11,2784 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 14,0980 €

3,6

a) Ramal em Rocha:

a.1) Até Dois metros lineares: 16,9600 €

a.2) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 4,1552 €

a.3) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 5,1940 €

b) Ramal em Pavimento:

b.1) Até Dois metros lineares: 13,3136 €

b.2) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 6,6144 €

b.3) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 8,2680 €

c) Marco de Água 129,3200 €

3,7

a) Mão-de-obra, por hora: 16,7904 €

b) Máquina, por hora: 44,5200 €

c) Materiais — em função do valor de mercado.

d) Deslocação - Por quilómetro: 0,6678 €

Notas

Acresce o IVA à Taxa em Vigor

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0167€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Redução – Poderão ser objecto de redução os valores estabelecidos neste artigo, por deliberação da Câmara Municipal, a empresas ou particulares que instalem a sua 

actividade no concelho promovendo o desenvolvimento económico do mesmo, que serão analisados caso a caso e devidamente fundamentados.

Notas

Acrescido de IVA à taxa em vigor

Acrescido do Montante cobrado à Autarquia por entidades Externas, sempre que tal seja necessário à realização da Prestação do Serviço.

Nas situações em que a alteração de local da caixa do contador implique a reformulação/alteração do ramal de água, aplica-se o disposto no art.º 3.º 

(execução de ramal).

O requerente será reembolsado do valor referente ao art.º 2, n.º 4, se, mediante relatório de ensaio do contador, se comprove que o mesmo apresentava 

erro de leitura acima do admitido pela Norma EN 14154

O montante cobrado poderá ser alterado em função de alterações promovidas pela entidade externa

Acresce aos números anteriores o custo decorrente das seguintes situações:

Para outros calibres e situações de ligação da rede local de águas à rede geral (habitações particulares e loteamentos) a cobrar 

mediante orçamento:

Notas

Acrescido de IVA à taxa em vigor

Serviços Auxiliares de Abastecimento
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4 Tarifa de Saneamento:

4,1 Utilizadores Finais Domésticos:

a) Tarifa Fixa - Escalão Único (€/30 Dias): 2,6500 €

b) Tarifa Variável - Escalão Variável (por m3):

b.1) 1º Escalão (0 a 5m3) 0,3180 €

b.2) 2º Escalão (6 a 15m3) 0,5040 €

b.3) 3º Escalão (16 a 25m3) 0,9776 €

b.4) 4º Escalão (acima de 25m3): 2,3000 €

4,2 Utilizadores Finais Domésticos - Consumo Social:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 0,0000 €

b) Tarifa Variável (por m3):

b.1) 1º Escalão (0 a 5m3) 0,3180 €

b.2) 2º Escalão (6 a 15m3) 0,3180 €

b.3) 3º Escalão (16 a 25m3) 0,9776 €

b.4) 4º Escalão (acima de 25m3): 2,3000 €

4,3 Utilizadores Finais Domésticos - Familias Numerosas:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 2,6500 €

b) Tarifa Variável (por m3):

b.1) 1º Escalão (0 a 10m3): 0,3180 €

b.2) 2º Escalão (11 a 20m3): 0,5040 €

b.3) 3º Escalão (21 a 30m3): 0,9776 €

b.4) 4º Escalão (Acima de 30m3): 2,3000 €

4,4 Utilizadores Finais não Domésticos:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias):

a.1) 1º Nível (De 0 a 20mm): 3,7100 €

a.2) 2º Nível (Superior a 20 e até 30mm): 4,6303 €

a.3) 3º Nível (Superior a 30 e até 50mm): 6,7055 €

a.4) 4º Nível (Superior a 50mm): 10,0541 €

a.5) 5º Nível (Acima de 100mm): 15,0774 €

b) Tarifa Variável - Escalão Único (por m3): 0,9776 €

4,5 Utilizadores Finais Não Domésticos - Consumo Social

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 0,0000 €

b) Tarifa Variável (por m3): 0,3180 €

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0160€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Secção II

Saneamento

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0160€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0160€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0160€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa dos Recursos Hídricos, no valor de 0,0160€/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de Junho e alterações posteriores.
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5 Execução/reformulação de Ramais de Ligação:

5,1 Ramal PVC DN 125:

a) Até Dois Metros Lineares: 117,2784 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 23,5744 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 29,4680 €

5,2 Ramal PVC DN 160:

a) Até Dois metros lineares: 125,2496 €

b) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 29,1712 €

c) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 36,4640 €

5,3 Acresce aos números anteriores o custo decorrente das seguintes situações:

a) Ramal em Rocha:

a.1) Até quatro metros lineares: 33,9200 €

a.2) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 4,3248 €

a.3) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 7,2080 €

b) Ramal em Pavimento:

b.1) Até quatro metros lineares: 33,2416 €

b.2) Até 20 metros - Por cada metro linear a mais: 8,1408 €

b.3) Acima de 20 metros - Por cada metro linear a mais: 10,1760 €

5,4

a) Mão-de-obra, por hora: 16,7937 €

b) Máquina, por hora: 44,5200 €

c) Materiais — em função do valor de mercado.

d) Deslocação - Por Quilómetro: 0,6678 €

6 Outros serviços

6,1 Desobstrução de Sistemas Prediais e Domiciliários de Saneamento: 33,5986 €

6,2 Limpeza de Fossas:

a) Tarifa mensal de limpeza de fossa (com limite de 6 limpezas/ano) 2,6500 €

b) Tarifa ocasional de limpeza de fossa:

1 Até 3m3: 31,8000 €

2 Por cada m3 a mais limpo: 8,3969 €

6,3 Outros Serviços não considerados - Por Hora: 16,7937 €

7 Tarifa de Resíduos Sólidos:

7,1 Utilizadores Finais Domésticos:

a) Tarifa Fixa - Escalão Único (€/30 Dias): 1,9600 €

b) Tarifa Variável (por m3): 0,3588 €

7,2 Utilizadores Finais Domésticos - Consumo Social:

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 0,0000 €

b) Tarifa Variável (por m3):

b.1) Até 15m3: 0,2190 €

b.2) Acima de 15m3: 0,3033 €

7,3 Utilizadores Finais não Domésticos:

a) Tarifa Fixa - Escalão Único (€/30 Dias): 3,8500 €

b) Tarifa Variável (por m3): 0,5148 €

Notas

Acrescido de IVA à taxa em vigor

Resíduos Urbanos

Secção III

Serviços Auxiliares de Saneamento

Para outros calibres e situações de ligação da rede local de saneamento à rede geral (habitações particulares e loteamento) a 

cobrar mediante orçamento:

Notas

Acrescido de IVA à taxa em vigor

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos, no valor de 0,0236 €/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos, no valor de 0,0236 €/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho e alterações posteriores.

Tarifário dos resíduos indexado ao consumo de água, com limite de 50 m3/mês

Tarifário dos resíduos indexado ao consumo de água, com limite de 50 m3/mês

Acrescido da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos, no valor de 0,0236 €/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho e alterações posteriores.

Tarifário dos resíduos indexado ao consumo de água, com limite de 50 m3/mês
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7,4 Utilizadores Finais Não Domésticos - Consumo Social

a) Tarifa Fixa (€/30 Dias): 1,9600 €

b) Tarifa Variável - Por m3: 0,3588 €

8 Outros Serviços não considerados - Por Hora: 21,5870 €

Acrescido de IVA à taxa em vigor

Serviços Auxiliares de Resíduos Urbanos

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 

nº73/2011, de 17 de Junho e alterações posteriores.

Notas

Notas

Acrescido da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos, no valor de 0,0236 €/m3, acrescido de IVA à taxa em vigor, imputados pelas entidades em conformidade com o 

disposto no Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho e alterações posteriores.

Tarifário dos resíduos indexado ao consumo de água, com limite de 50 m3/mês


