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REGULAMENTO DO SERVIÇO  
DE  

ABASTECIMENTO DE AGUA 
 
 

 
APROVAÇÕES 
Portaria de 31 de Dezembro de 1955, publicada no Diário do Governo,  
2.ª Série, n.º 11, de 13 de janeiro de 1956. 
CM – 1986.03.26 / AM – 1986.05.23  
CM – 1988.11.07 / AM – 1988.11.25 (preço dos ramais) 
CM – 1989.01.30 / AM – 1989.02.17 (tarifário) 
CM – 1991.07.01 - (tarifário) 
CM – 1994.12.15 / AM – 1994.12.29 (tarifário) 
CM – 1996.11.28 / AM – 1996.12.20  
CM – 2003.01.29 / AM – 2003.02.27 
CM – 2004.02.16 / AM – 2004.02.20 
CM – 2004.12.06 / AM – 2004.12.17 
CM – 2005.04.04 / AM – 2005.04.22 
CM – 2006.06.07 / AM – 2006.06.24 
CM – 2006.12.06 / AM – 2006.12.15 
CM – 2007.08.01 / AM – 2007.09.28 
CM – 2007.11.21 / AM – 2007.12.14 
CM – 2008.05.21 / AM – 2008.06.06 
CM – 2009.04.01 / AM – 2009.04.17 
CM – 2009.04.15 / AM – 2009.04.17 
CM – 2009.05.20 / AM – 2009.06.26 
CM – 2009.12.16 / AM – 2009.12.30 
CM – 2010.04.21 / AM – 2010.04.30 
CM – 2010.11.16 / AM – 2010.12.29 
CM – 2011.06.15 / AM – 2011.06.30 
CM – 2013.04.17 / AM – 2013.04.26 
CM – 2013.06.19 / AM – 2013.06.27 

CM – 2017.03.16 / AM – 2017.04.28 – Publicação no DR – 23 de maio de 2017 
 

Inclui o tarifário em vigor no ano de 2020 
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Art. 86.º - Se, por redução do caudal fornecido pela captação, se tornar indispensável limitar o consumo da 
água, poderá a entidade responsável pela exploração do serviço agravar a tarifa de venda da água, 
agravamento que incidirá apenas sobre o consumo excedente dos mínimos mensais obrigatórios.  

§ único. - O agravamento a que se refere este artigo cessará logo que deixe de verificar-se a causa que lhe 
deu origem.  
 
Art. 87.º - As dúvidas de interpretação e as divergências que dai resultem entre os consumidores e a entidade 
responsável pelo fornecimento da água serão submetidas à apreciação e decisão da Câmara Municipal, com 
recurso para o Ministro das Obras Públicas, de harmonia com o disposto no artigo 81.º e seus parágrafos.  
 
Art. 88° - Será fornecido um exemplar impresso deste regulamento a qualquer consumidor que o solicite, 
mediante o pagamento da quantia correspondente ao seu custo.  
 
 

PARTE II  

Disposições especiais 
 

CAPÍTULO IX 
Rendimento colectável - limite e escalões de consumo mensal obrigatório. Tarifas 

 
Art. 89.º - A entidade responsável pelo fornecimento de água ao Concelho de Felgueiras é a Câmara Municipal 
de Felgueiras.  
 
Art. 90.º - O rendimento colectável limite a que se referem os artigos 5.º e 6.° da parte I “Disposições gerais” 
deste regulamento é fixado em, 0,50 € pelo que nos prédios com rendimento colectável iguais ou superior a 
este valor são obrigatórios:  
A instalação da rede de distribuição interior e a sua ligação à rede pública, que competem aos proprietários ou 
usufrutuários;  
O pagamento de água, sujeito ao mínimo de consumo mensal, que compete aos ocupantes.  
Nos prédios com rendimento colectável inferior àquele valor-limite o consumo de água para uso doméstico é 
gratuito, sendo a distribuição feita por fontanários ou chafarizes para esse fim instalados.  
 
Art. 91.º - As tarifas a pagar, e a respetiva incidência, em função da categoria de consumidor, constam dos 
artigos seguintes. 

§ 1º - As unidades de habitação ocupadas por agregados familiares cujo rendimento bruto per capita seja 
inferior a metade do salário mínimo nacional e com um consumo de água mensal igual ou inferior a 5 m3, 
beneficiarão de um regime social de tarifário, o qual consiste na isenção da tarifa de conservação. 

§ 2º - As unidades de habitação ocupadas por agregados familiares que possuam três ou mais dependentes, 
beneficiarão de um regime familiar de tarifário, o qual consiste na aplicação de uma percentagem de redução 
às tarifas de consumo, no valor de 10% por cada dependente acima de três inclusive até ao limite de 50%. 

§ 3º - Os consumidores domésticos que pretendam beneficiar dos regimes social ou familiar de tarifário 
devem requerê-lo em formulário próprio e fazer prova da sua condição, mediante a apresentação de cópia da 
declaração e nota de liquidação do IRS ou por outro meio idóneo. 

§ 4º - Os consumidores domésticos não podem usufruir cumulativamente dos regimes social e familiar de 
tarifário. 

§ 5º - Sem prejuízo da sua cessação, assim que se alterem as circunstâncias que o determinaram, os 
consumidores domésticos que beneficiem do regime social ou familiar deverão apresentar anualmente a 
renovação da prova da sua condição. 

§ 6º - Cabe aos consumidores domésticos que beneficiem do regime social ou familiar, caso se alterem as 
circunstâncias que o determinaram antes do decurso do seu prazo de renovação, a responsabilidade de 
requerer a sua cessação. 

§ 7º - Não serão impostos nem cobrados consumos mínimos a qualquer categoria de consumidor. 
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Art.º 92.º - As tarifas de consumos de água no concelho de Felgueiras representam o preço/custo da utilização 
efetiva do serviço e serão, de acordo com as categorias dos consumidores e o escalão de consumo, as 
seguintes: 

1) Usos domésticos 
1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 ...................................................... 0,59 € cada m3 
2º Escalão - de 6 m3 a 10 m3 .................................................... 0,65 € cada m3 
3º Escalão - de 11 m3 a 20 m3 .................................................. 1,06 € cada m3 
4º Escalão - de 21 m3 em diante ............................................... 1,49 € cada m3 

2) Usos comerciais, industriais e ultraconcelhios 
1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 ...................................................... 1,25 € cada m3 
2º Escalão - de 6 m3 a 10 m3 .................................................... 1,68 € cada m3 
3º Escalão - de 11 m3 a 20 m3 .................................................. 2,08 € cada m3 
4º Escalão - de 21 m3 em diante ............................................... 2,48 € cada m3 

3) Usos públicos 
Escalão único ............................................................................. 2,08 € cada m3 

4) Usos de utilidade pública: 
Escalão único ............................................................................. 0,65 € cada m3 

5) Fornecimento avulso e ligações provisórias: 
Escalão único ............................................................................. 2,08 € cada m3 

 
Art.º 92.º-A - As tarifas de conservação do serviço de abastecimento de água no concelho de Felgueiras 
representam o preço/custo da disponibilidade permanente do serviço e serão, de acordo com as categorias dos 
consumidores, as seguintes: 

1) Usos domésticos ................................ ……………………………………..1,81 € por mês 

2) Usos comerciais, industriais e ultraconcelhios .................. ………6,03 € por mês 

3) Usos públicos ........................................................................... 11,28 € por mês 

4) Usos de utilidade pública ........................................................... 2,10 € por mês 

5) Fornecimento avulso ............................................................... 11,28 € por mês 

6) Ligações provisórias: será aplicada a tarifa definida para cada um dos tipos de uso acima 
identificados de 1) a 4) que corresponder à categoria do consumidor. 

 
Art.º 93.º - Serão os seguintes os valores das diversas tarifas a que se refere a Parte 1 "Disposições Gerais" 
deste Regulamento: 
 a) De traçado das canalizações interiores (quando elaborado pela entidade responsável): 

Com 1 a 2 dispositivos de utilização ......................................................................... 8,17 €  
Com 3 a 5 dispositivos de utilização ....................................................................... 16,35 €  
Com 6 a 10 dispositivos de utilização ..................................................................... 40,74 €  
Com 11 a 20 dispositivos de utilização ................................................................... 81,45 €  
Com mais de 20 dispositivos de utilização ........................................................... 162,91 €  

 b) De ensaio das canalizações interiores: 
Qualquer número de dispositivos de utilização ..................................................... 40,74 €  

 c) De ligação da rede interior ao ramal de ligação à rede pública: 
1ª ligação ................................................................................................................ 20,37 € 

    Suspensão, após interrupção imposta ....................................................................... 9,61 € 
Restabelecimento, após interrupção solicitada ou imposta .................................. 20,37 € 

 d) De colocação, reaferição e transferência do contador: 
De colocação .......................................................................................................... 20,37 € 
De reaferição .......................................................................................................... 40,74 € 

                  De transferência (por mudança de residência)……………………………….…………………..20,37 € 
e) A tarifa prevista na alínea b) do presente artigo será cobrada uma única vez, na primeira ligação 

requerida após a respetiva autorização de utilização ter sido concedida. 
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f) A tarifa prevista na alínea d) do presente artigo será cobrada unicamente quando se verificar a 
colocação efetiva do contador. 

  
Art.º 93º-A - As actualizações ordinárias do tarifário são anuais e automáticas, em função do índice de preços 
no consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente ao ano anterior. 
 
Art.º 94.º - As receitas líquidas da venda de água serão aplicadas na amortização, conservação, melhoramento 
e ampliação das instalações de abastecimento de água existentes e no estabelecimento de água em localidades 
concelhias que delas ainda não disponham e ainda na construção de redes de esgoto.  
 
Art. 95.º - Verificando-se o previsto no artigo 51.º, serão montados gratuitamente os ramais de ligação que os 
proprietários ou usufrutuários dos prédios com rendimento colectável inferior ao valor limite indicado no 
artigo 90.º venham a requerer, ao abrigo do § 4.º do artigo 6.º deste regulamento.  
 
Art. 96.º - Os moradores dos prédios que não são abrangidos pela obrigatoriedade de ligação, mas que já 
tenham água canalizada, serão incluídos no primeiro escalão de consumo mínimo mensal obrigatório, e nas 
mesmas condições ficam os ocupantes das moradias que constituem o bairro para as classes pobres da sede do 
concelho.  

Art. 96.º-A - Revogado 

Art. 97.º - Revogado 

Ministério das Obras Publicas, 31 de Dezembro de 1955. - O Ministro das Obras Publicas, Eduardo de Arantes e 
Oliveira.  
Aprovado por Portaria de 31 de Dezembro de 1955 de Sua Excelência o Ministro das Obras Publicas, publicada 
no Diário do Governo, 2.ª série, n° 11, de 13 de Janeiro de 1956. 
 Felgueiras, 22 de Setembro de 1969  
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CAPÍTULO VI 
Contadores. Sua verificação e aferição. Cobrança 

 
Art. 57.º - Os contadores a empregar na medição da água fornecida a cada prédio ou fogo serão dos tipos 
autorizados no País e obedecerão às respectivas condições regulamentares.  

§ 1.º - O calibre dos contadores a instalar será fixado pela entidade responsável de harmonia com o 
consumo previsto e com as condições normais do fornecimento de água, competindo-lhe também, 
exclusivamente, a colocação e substituição dos mesmos.  

§ 2° - Eliminado. 
 
Art. 58.º - Nenhum contador poderá ser instalado para medição de consumo sem prévia aferição, a qual terá 
de repetir-se, para poder ser posto novamente em serviço, sempre que o mesmo tenha sofrido qualquer 
reparação que obrigue à sua desselagem e nos casos em que o exija a regulamentação especial sobre aferição 
de contadores.  
 
Art. 59.º - Os contadores, que deverão estar selados e ser seguidos de torneiras de segurança, serão colocados 
em lugar escolhido pela entidade responsável pelo fornecimento da água, acessível à sua fácil leitura, com 
protecção adequada, que garanta a sua conservação e normal funcionamento. 

§ único. - As dimensões das caixas ou nichos que se tornem necessários à instalação de contadores serão 
tais que permitam um trabalho regular de substituição ou reparação local, e bem assim o seu acesso e leitura 
em boas condições.  
 
Art. 60.º - Todo o contador instalado fica sob a fiscalização imediata do consumidor respectivo, ao qual 
compete avisar a entidade responsável pelo serviço logo que reconheça que o contador deixa de fornecer 
água, a fornece sem contar, a conta com exagero ou deficiência, tem os selos rotos ou quebrados ou apresenta 
qualquer outro defeito.  

§ 1.º - A entidade responsável procederá ao conserto ou substituição do contador quando tenha 
conhecimento de qualquer desarranjo e sempre que o julgue conveniente.  

§ 2.º - O consumidor responderá por todo o dano e deterioração do contador, salvo os resultantes do seu 
uso ordinário, e ainda pela perda do contador.  

§ 3º - O consumidor responderá também pelo emprego de qualquer meio capaz de influir no 
funcionamento ou marcação do contador.  

§ 4.º - A entidade responsável pelo fornecimento de água poderá, sempre que o julgue conveniente, 
proceder à verificação do contador e, até, à colocação provisória de um contador regulador, sem qualquer 
encargo para o consumidor.  
 
Art. 61.º - O consumo será lido mensalmente nos contadores, no período que vai do dia 1 ao dia 15 de cada 
mês, devendo os leitores deixar, à disposição de cada utilizador, um boletim com o resultado da leitura, a qual 
será arredondada para o metro cúbico imediatamente superior ou, no caso de não ser possível a leitura, um 
postal RSF. 

§ 1.º - Não se conformando com o resultado da leitura, por o julgar errado, poderá o consumidor 
apresentar à entidade responsável uma reclamação, dentro do prazo de cinco dias úteis.  

§ 2.º - No caso de a reclamação ser julgada procedente será considerada no primeiro pagamento. 
§ 3.º - As leituras dos contadores, no caso de não ser possível a frequência mensal, são, no mínimo, 

efetuadas com uma frequência obrigatória de quatro vezes por ano e com um distanciamento máximo entre 
duas leituras consecutivas de três meses. 

§ 4.º - O utilizador deve, em regra, facultar mensalmente o acesso do leitor ao contador e, 
obrigatoriamente, nas quatro vezes por ano estabelecidas no parágrafo anterior, quando aquele se encontre 
instalado no interior do prédio servido.       

§ 5.º - A Câmara Municipal permite, sem prejuízo do disposto no § 3.º, a utilização de meios alternativos 
para a comunicação de leituras, nomeadamente através do correio eletrónico, dos serviços postais ou de 
telefone, as quais são consideradas para efeitos de faturação sempre que recebidas dentro do período de 
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leitura mensal. 
 
Art. 62.º - Se houver divergências sobre a contagem que não possam ser resolvidas entre as duas partes 
interessadas, qualquer delas pode promover a reaferição do contador pelo serviço de aferições da Câmara 
Municipal ou da entidade responsável, ou pela Repartição de Pesos e Medidas, cabendo a respectiva despesa à 
parte que decair .  

§ 1.º - A reaferição a pedido do consumidor só se realizará depois de o interessado depositar na tesouraria 
da entidade responsável pelo fornecimento de água a quantia de 100 €, a qual será restituída no caso de 
verificar o mau funcionamento do contador. 

§ 2.º - Na reaferição dos contadores haverá a tolerância para mais ou para menos que tiver sido 
estabelecida para o tipo de contador de que se trata.  

§ 3.º - Quando, para efectuar a reaferição do contador, for necessário fazer a sua remoção, a entidade 
responsável pelo fornecimento da água fica obrigada a mandar proceder a esse levantamento e a assentar 
imediatamente um contador aferido, se o tiver.  
O transporte do contador do local onde estava instalado para a oficina de aferição camarária será feito em 
invólucro lacrado e selado.  
Este invólucro só será aberto na hora marcada para o exame do aparelho e na presença de representantes da 
entidade responsável e do consumidor.  
Da aferição será lavrado auto onde se registará tudo o que for verificado e habilite à resolução a tomar.  
 
Art. 63.º - Nos períodos em que não haja leitura efetiva ou em que se verifique ausência de leitura por motivo 
imputável ao utilizador, ou no caso de paragem do contador ou do seu funcionamento irregular, comprovado 
pelo leitor, o consumo mensal será estimado:  

§ 1.º - Em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras efetivas;  
§ 2.º - Em função do consumo médio da categoria do consumidor verificado no ano anterior, na ausência de 

qualquer leitura subsequente à instalação do contador. 
 
Art. 64.º - Os consumidores são obrigados a permitir e facilitar a inspecção dos contadores durante o dia e 
dentro das horas normais de serviço aos empregados da entidade responsável pela exploração do serviço, 
sempre que se identifiquem.  
 
Art.º 65.º - A faturação será mensal e incluirá os tarifários relativos ao serviço de Recolha de Águas Residuais e 
ao serviço de Recolha de Resíduos Urbanos. 

§ 1.º - Os acertos de faturação do serviço de abastecimento de água, águas residuais e recolha de resíduos 
são efetuados: 

a) Quando se verifique uma leitura efetiva, procedendo-se ao acerto relativamente ao período em que 
este tipo de leitura não ocorreu; 

b) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia no volume de água medido em 
consequência de avaria do contador. 

§ 2.º - Quando a fatura resulte em crédito a favor do consumidor, este pode receber o correspondente 
valor do seguinte modo:  

a) Dedução do valor do crédito na fatura seguinte, desde que esta seja de valor superior; 
b) Se a fatura seguinte for de valor inferior ao valor do crédito e o crédito remanescente for inferior a 

10,00 €, proceder-se-á novamente de acordo com a alínea anterior; 
c) Se a fatura seguinte for de valor inferior ao valor do crédito e o crédito remanescente for igual ou 

superior a 10,00 €, proceder-se-á de acordo com a alínea seguinte; 
d) A restituição do valor do crédito, qualquer que ele seja, pode sempre ser efetuada através dos serviços 

da Tesouraria da Câmara Municipal, caso o interessado manifeste por escrito essa vontade até ao 
limite do prazo de pagamento da fatura geradora do crédito, e desde que verificada a ausência de 
faturas com pagamento em atraso. 

e) Caso contrário, proceder-se-á novamente de acordo com as alíneas anteriores. 
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Art.º 66.º - 1. O pagamento das tarifas será efectuado mensalmente nos serviços de Tesouraria da Câmara 
Municipal ou em outros locais e pelos meios indicados na respectiva factura até ao dia 10 do mês seguinte ao 
da sua emissão. 

§ 1.º A factura deve ser remetida ao utente com a antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à 
data limite fixada para efectuar o pagamento e dela devem constar, além do mais, o mês a que respeita, a data 
da sua emissão e a data limite do pagamento. 

§ 2.º - O pagamento da factura pode ainda ser efectuado nos 60 dias subsequentes àquela data limite, mas 
apenas nos serviços de Tesouraria da Câmara Municipal, acrescida dos respectivos juros de mora à taxa legal 
aplicável. 

§ 3.º - Findo o prazo de pagamento voluntário, proceder-se-á à cobrança coerciva dos valores em dívida, 
mediante instauração do respectivo processo de execução fiscal. 

§ 4.º - Todavia, em casos excepcionais devidamente justificados, nomeadamente em casos de ruptura, 
avaria ou fuga no sistema predial privado, poderá, a pedido do utente, ser autorizado o pagamento da 
respectiva factura em prestações mensais. 

§ 5.º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o utente deverá, no pedido formulado, indicar o plano 
de pagamentos mensais que se propõe cumprir, o qual deve prever prestações não inferiores ao consumo 
médio mensal verificado nas três facturações imediatamente anteriores ou, não as havendo, ao consumo 
médio corrente apurado pelos serviços. 

§ 6.º - Poderá igualmente ser autorizado o pagamento da fatura em prestações mensais, desde que o 
utente o requeira em formulário próprio e, sob compromisso de honra, declare não reunir condições 
financeiras para o pagamento por inteiro da fatura em face da situação económica do respetivo agregado 
familiar. 

§ 7.º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o utente deverá, no pedido formulado, indicar o plano 
de pagamentos mensais que se propõe cumprir, o qual deve prever prestações não inferiores a 25% do 
consumo médio mensal verificado nas três faturações imediatamente anteriores ou, não as havendo, a 25% do 
consumo médio corrente apurado pelos serviços, não podendo, em caso algum, ultrapassar as 48 prestações. 

§ 8.º - A primeira prestação deverá ser paga até à data limite de pagamento constante do n.º 1 do presente 
artigo e cada uma das seguintes até ao dia 10 dos meses subsequentes, ficando estas sujeitas ao pagamento de 
juros de mora à taxa legal aplicável. 

§ 9.º - Na falta de pagamento de qualquer prestação, proceder-se-á à cobrança coerciva de todo o valor em 
dívida, mediante instauração do respectivo processo de execução fiscal. 

2. A reclamação do consumidor sobre os montantes da factura apresentada não o exime do seu 
pagamento no prazo regulamentar, sem prejuízo de posteriormente vir a ser reembolsado da diferença a que 
tenha direito. 

3. O fornecimento de água será interrompido vinte dias após a data referida no n.º 1 do presente artigo, 
precedido de audiência prévia nos termos da legislação vigente. 

4. Sempre que for determinada a interrupção do fornecimento de água fica o utente obrigado a pagar as 
seguintes taxas previstas nas alíneas c) e d) do artigo 93.º do presente regulamento: 

§ 1.º Em simultâneo com o pagamento dos valores em dívida, será sempre paga a taxa de suspensão do 
serviço, independentemente de ter sido ou não concretizada a interrupção.  

§ 2.º Tendo sido concretizada a interrupção do fornecimento de água, será igualmente paga a taxa pelo 
restabelecimento da ligação. 

§ 3.º Se tiver havido lugar à remoção do contador, o utente fica ainda obrigado a pagar a taxa de colocação 
respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Penalidades, reclamações e recursos 

 
 

Art. 67.º - Constitui contra-ordenação a violação das normas constantes deste regulamento designadamente: 
a) A utilização das bocas-de-incêndio sem o consentimento da entidade responsável pela exploração do 

serviço ou fora das condições previstas no artigo 26°; 
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