
 

 

 

 

 

 

 

Tarifário de Abastecimento de Água 

Município de Nelas 

 

 

 

  

Ano 2021 

Tarifário Familiar Sim 

Fonte Enviado pelo Município de Nelas 

Data de receção/ 

última consulta 
29.10.21 

Observações: 
Dos documentos disponibilizados, apenas se apresenta a informação 

relevante para este estudo. 



   1.º Escalão : 0 a 5 m3 0,4625

   2.º Escalão : 6 a 10 m3 0,5901

   3.º Escalão : 11 a 15 m3 0,5996

   4.º Escalão : 16 a 25 m3 1,4903

   5.º Escalão : > de 25 m3 2,8365

   1.º Nível [até 25 mm] 2,0384

   2.º Nível [> 25 até 30 mm] 6,0122

   3.º Nível [> 30 até 50 mm] 7,8826

   4.º Nível [> 50 até 100 mm] 12,3326

   5.º Nível [> 100 até 300 mm] 20,5543

   1.º Nível [até 20 mm] 4,9474

   2.º Nível [> 20 até 30 mm] 6,0122

   3.º Nível [> 30 até 50 mm] 7,8826

   4.º Nível [> 50 até 100 mm] 12,3326

   5.º Nível [> 100 até 300 mm] 20,5543

TARIFÁRIO EM VIGOR PARA O ANO DE FATURAÇÃO 2020-2021

CONSUMIDORES DOMESTICOS
ABASTECIMENTO PÚBLICO HIGIENE E SALUBRIDADE HIGIENE E SALUBRIDADE

ÁGUA SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS(AR) RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(RU)

TARIFA VARIÁVEL TARIFA VARIÁVEL TARIFA VARIÁVEL

Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3

0,1429 0,4153

0,1821

0,1852

0,4602

0,8759

Tarifa Fixa-Por cada 30 dias  e por Instalação Tarifa Fixa-Por cada 30 dias  e por Instalação Tarifa Fixa-Por cada 30 dias  e por Instalação

0,6701 1,5004

Taxa de  Recursos Hidricos-THR ÁGUA Taxa de  Recursos Hidricos-Saneamento Taxa Gestão Residos-THR

Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3

0,0175 0,0156 0,0370

CONSUMIDORES NÃO DOMESTICOS
ABASTECIMENTO PÚBLICO HIGIENE E SALUBRIDADE HIGIENE E SALUBRIDADE

ÁGUA SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS(AR) RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(RU)

TARIFA VARIÁVEL TARIFA VARIÁVEL TARIFA VARIÁVEL

Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3

Escalão Único por m3 Escalão Único por m3 Escalão Único por m3

0,5996 0,1852 0,4338

Tarifa Fixa-Por cada 30 dia e por Instalação

Tarifa Fixa-Por cada 30 dia e por Instalação Tarifa Fixa-Por cada 30 dia e por Instalação Comercio Serv.Lig.Provisorias

Tarifa Fixa 3,5952

1,9769 Indústria até 50 m3

7,1940

Indústria Superior 50 m3

14,3880

Taxa de  Recursos Hidricos-THR ÁGUA Taxa de  Recursos Hidricos-Saneamento Taxa Gestão Residos-THR

Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3 Por cada 30 dias por cada intalação e por m3

0,0175 0,0156 0,0370



 

 

 

 

 

 

 

Regulamento de Abastecimento de Água 

Município de Nelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 2015 (em vigor no ano de 2021) 

Tarifário Familiar Sim 

Fonte 

Link disponibilizado pelo Município de Nelas, https://www.cm-

nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-

regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-

atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-

cedencia  

Data de receção/ 

última consulta 
29.10.21 

Observações: 
Dos documentos consultados, apenas se apresenta a informação 

relevante para este estudo. 

https://www.cm-nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-cedencia
https://www.cm-nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-cedencia
https://www.cm-nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-cedencia
https://www.cm-nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-cedencia
https://www.cm-nelas.pt/municipio/documentacao/impostos-taxas-tarifas-precos-e-regulamentos/publicacao-dos-regulamentos-municipais-e-suas-atualizacoes-incluindo-regulamentos-de-atribuicao-de-subsidios-cedencia








 

 

 

 

Versão: 0.3 – 07/2014 

 
 

Artigo 13.º 

Tarifários especiais no serviço de abastecimento de água, saneamento e resíduos 

1- Os requerentes podem beneficiar da aplicação de tarifários especiais nas seguintes situações: 

a) Utilizadores domésticos:  

i. Tarifário social, aplicável aos utilizadores finais cujo agregado familiar possua rendimento bruto 

englobável para efeitos de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares [IRS] que não 

ultrapasse 1,5 vezes do valor do salário mínimo nacional;  

ii. Tarifário familiar, aplicável aos utilizadores domésticos finais cuja composição do agregado familiar 

ultrapasse quatro elementos, residentes no Município de Nelas e na mesma habitação em regime de 

permanência; 

b) Utilizadores não domésticos – tarifário social, aplicável a instituições particulares de solidariedade 

social, organizações não governamentais sem fim lucrativo ou outras entidades de reconhecida 

utilidade pública cuja ação social o justifique, legalmente constituídas. 

2- O tarifário social para utilizadores domésticos consiste: 

a) Desconto efetivo de 50% na tarifa fixa de abastecimento, para os utilizadores cujo consumo mensal seja 

inferior a 15 m3. 

b) Na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, até ao limite mensal 

de 15 m³ e na aplicação aos consumos superiores a 15 m3, do 3.º escalão da tarifa variável do utilizador 

doméstico normal. 

3- O tarifário familiar consiste em: 

a) Desconto efetivo de 50% na tarifa fixa de abastecimento. 

b) No alargamento dos escalões de consumo em 3 m3 por cada membro do agregado familiar que 

ultrapasse os quatro elementos, ou seja, somar aos limites de cada escalão, o resultado da seguinte 

fórmula: [n-4] x 3 m3, em que n é o número de elementos do agregado familiar. 

4- O tarifário social para utilizadores não domésticos consiste na aplicação de uma redução de 30% face 

aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não domésticos. 
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